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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy dużo zdrowia i radości

oraz spokoju wypełnionego wiarą i wzajemną życzliwością.
Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie światłem w życiu

i nadzieją w trudnościach.

Najpiękniejszych Świąt Wielkanocnych

życzą

Przewodniczący Rady Gminy Perzów                  Wójt Gminy Perzów

Przemysław Łytka            Danuta Froń

       z radnymi                       z pracownikami

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Perzów

W ubiegłym roku Święta Wielkanocne przypadały na czas pierwszego 

lockdownu w Polsce. W  związku z tym dopuszczalne było jedynie 

spędzenie tego czasu z domownikami. Wielkanoc w 2021 roku również 

będziemy świętować w czasie epidemii koronawirusa. 

Mimo, że większość z nas zapewne ograniczy świętowanie z bliskimi, 

powinniśmy znaleźć w sobie związaną z tymi świętami nadzieję. 

Nadchodzi wiosna, czas kolorów, rodzi się nowe życie, więc życzę 

Państwu optymizmu, przekonania, że zawsze może nadejść lepsze. 

Przecież Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odrodzenia się wiary w 

siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzę aby Święta Wielkanocne 

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem 

wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni pokojem i wiarą cały  świat, niech da siłę w pokonywaniu 

trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy Perzów

Danuta Froń
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25 lutego 2021 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Perzów. Zgodnie z porządkiem 
obrad radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy 
Perzów z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. W ramach wsparcia realizacji 
zadań publicznych zawarto umowy z 4 organizacjami pozarządowymi, które 
przystąpiły do otwartego konkursu ofert realizowanego w trybie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z zaistniałą w 2020 
roku sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa Stowarzyszenia miały trudności 
w zrealizowaniu zadań objętych umową. Część zadań nie została wykonana, cześć 
zmodyfikowano, a niektóre zastąpiono innymi na podstawie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych. 
W trakcie sesji uchwalono zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Perzowie oraz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Perzów  
na lata 2021-2027. Dokument ma stanowić podstawę do realizacji  trwałych wzorów 

interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców w szczególności tych, którzy są zagrożeni 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym i doprowadzić do integracji społecznej. Strategia definiuje problemy, wyznacza najważniejsze 
priorytety i wskazuje na metody ich rozwiązania. Opracowanie Strategii zostało poprzedzone przeprowadzeniem diagnozy społecznej.
Radni uchwalili również Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Perzów w 2021 roku. Na realizację programu przeznaczono kwotę 25000,00 zł. Celem programu jest zapewnienie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt  m.in. poprzez ich odławianie, umieszczanie w schronisku, 
poszukiwanie nowych właścicieli, zmniejszenie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastracje, znakowanie zwierząt, edukację 
mieszkańców.
Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy Perzów, plany pracy komisji stałych oraz zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej. Plany 
te obejmują tematy, które powinny być rozpatrywane w każdym roku kalendarzowym, uwzględniając w szczególności zadania 
wynikające z konieczności realizacji zapisów ustaw, jak również z uchwał Rady Gminy Perzów. Podjęto uchwałę w sprawie określenia 
średniej  ceny  jednostki paliwa  w Gminie Perzów na rok szkolny 2020/2021 w celu  ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów 
jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców oraz uchwałę w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Perzów 
do prac nad utworzeniem spółdzielni energetycznej.
Radni zdecydowali o zwolnieniu  z drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu 
sprzedaży na terenie Gminy Perzów. Tego rodzaju wsparcie ze strony Gminy Perzów przyniesie ulgę finansową dla prowadzących 
działalność gastronomiczną, która w okresie pandemii ze względu na obostrzenia została pozbawiona możliwości bezpośredniej obsługi 
klienta.
Dokonano zmian w budżecie gminy na 2021 rok, ustalając dochody budżetu na kwotę 26110333,00 zł, a wydatki w wysokości 
32972540,42 zł. W planie wydatków  przewidziano nowe zadanie: przebudowa sieci wodociągowej w Miechowie, której celem jest 
modernizacja sieci ze względu na jej awaryjność. Planuje się sporządzenie projektu a w kolejnych latach w miarę możliwości finansowych 
realizację inwestycji. Zostanie również udzielona dotacja celowa w wysokości 
250000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji SPZOZ w Kępnie w tym 
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału neonatologii oraz oddziału 
ginekologiczno-położniczego. Ponadto w trakcie sesji uznano 3 petycje, które 
wpłynęły do Rady Gminy Perzów za niezasługujące na uwzględnienie. 
W wolnych głosach i wnioskach zgłaszano problemy występujące na drogach 
gminnych i powiatowych, omówiono realizację inwestycji i wnioski 
o dofinansowania, o które ubiega się Gmina Perzów.

WN

CO? GDZIE? KIEDY? w naszej gminie

- termin płatności za odpady komunalne 
– dot.  III - IV.2021 r. 15

KWIETNIA

XXIII SESJA RADY GMINY PERZÓW

- Wielkanoc

4
KWIETNIA

5
KWIETNIA

- termin płatności za odpady komunalne 
– dot.  V - VI.2021 r.15

CZERWCA

- termin płatności podatku od nieruchomości rolnego i 
leśnego od osób fizycznych - II rata 15

MAJA
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PODPISANO UMOWY  NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

W dniach 4 i 5 marca 2021 r. Wójt Gminy Perzów, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
podpisała umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy Perzów z Prezesami stowarzyszeń, które otrzymały wsparcie 
finansowe na tegoroczne działania. Do otwartego konkursu ofert przystąpiło łącznie 
5 organizacji, które po przeprowadzeniu procedury konkursowej otrzymały 
dofinansowania na zadania określone w złożonych ofertach. W budżecie gminy na 2021 r. 
zabezpieczono na ten cel 77000,00 zł. 
Ogólna kwota wsparcia na działalność w zakresie sportu w wysokości 67.000,00 zł została 
rozdysponowana pomiędzy: Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ" Trębaczów, który otrzymał 
43.000,00 zł na szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną i uczestnictwa w rozgrywkach 
sportowych, Klub Karate KAMINARI Perzów, który otrzymał kwotę 20.000,00 zł 
na popularyzowanie dyscypliny sportowej karate oraz Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 
Syców, która po raz pierwszy ubiegała się o dofinansowanie z budżetu Gminy Perzów 
działań w zakresie piłki nożnej, które chce zorganizować na naszym terenie dla dzieci 
i młodzieży z Gminy Perzów, korzystając z gminnych obiektów sportowych. Akademia 
otrzymała kwotę 4000 zł. Zaangażowanie stowarzyszeń sportowych, dzięki własnym 
wkładom finansowym jak i dzięki wsparciu z budżetu gminy przyczyni się do zwiększenia 

możliwości stworzenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Perzów bazy sportowej, która zmobilizuje je do większego korzystania z aktywności 
fizycznej i ciekawego spędzania czasu wolnego.
Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 10.000,00 na wsparcie działań kulturalnych została rozdysponowania pomiędzy dwa 
stowarzyszenia: Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów, które w tym roku planuje  wyjazd do teatru dla dzieci szkół podstawowych, które 
czynnie angażują się w ten rodzaj zajęć kulturalnych oraz zorganizowanie spektakli na terenie naszej Gminy, które wystawione zostaną 
przez zaproszonych  aktorów. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dofinansowanie w kwocie 5220,00 złotych .
Stowarzyszenie Cool-Tur w tym roku zaproponowało dwa wyjazdy: na jarmark bożonarodzeniowy do Wrocławia, wyjazd do kina z okazji 
Dnia Dziecka oraz konkurs na świąteczny wystrój posesji z nagrodami. Organizacja  otrzymała wsparcie na ten cel w wysokości 3950,00 
złotych.
Organizacje na bieżąco będą informowały mieszkańców o swoich inicjatywach. Zachęcamy do skorzystania z ich ciekawej oferty 
proponowanych w tym roku działań.

AS

Podpisanie umowy z Prezesem Stowarzyszenia 
Cool - Tur

Podpisanie umowy z Prezesem LZS „POGOŃ” Trębaczów
Podpisanie umowy z Przedstawicielami Stowarzyszenia 
Akademia Piłkarska Syców

Podpisanie umowy z Przedstawicielami Stowarzyszenia  
Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów

Podpisanie umowy z Prezesem Stowarzyszenia Klub Katare 
Kaminari Perzów
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PIERWSZY MIESZKANIEC GMINY PERZÓW URODZONY 

W 2021 ROKU
Pierwszym urodzonym w 2021 roku mieszkańcem Gminy Perzów jest Artur Kruszelnicki – syn 
Państwa Natalii i Szymona Kruszelnickich z Perzowa. Artur przyszedł na świat dnia 7 stycznia 2021 
roku w szpitalu w Kępnie. Po urodzeniu chłopiec mierzył 57 cm, ważył 3650  gramów i otrzymał 10 
punktów w skali Apgar (skala oceniająca stan zdrowia noworodków). Jak przyznają zgodnie dumni 
rodzice - Artur jest zdrowym i bardzo grzecznym dzieckiem. 
Z okazji narodzin Maleństwa, które wypełniło Państwa dom radosnym życiem, życzymy Arturowi 
beztroskiego i zdrowego dziecinstwa, a szczesliwej Rodzinie – dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności 
oraz odkrywania nowych uroków wspólnego życia. Życzymy, aby miłość zawsze wskazywała Wam 
drogę w wychowaniu madrego i uczciwego czlowieka.

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń

W GMINIE PERZÓW TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWACH
KANALIZACJI SANITARNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH 
TRĘBACZÓW I SŁUPIA POD BRALINEM

W Trębaczowie  w ramach inwestycji jednoetapowej przewiduje się wykonanie 6,28 km 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 3.99 km kanalizacji tłocznej oraz 4 szt. przepompowni 
ścieków. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano w ciągach dróg gminnych i powiatowych 
uwzględniając warunki techniczne. Sieć usytuowano w poboczach minimalizując 
uszkodzenia nawierzchni drogowych. Wykonawcą inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo 
Budowlane M. Wawrzyniak Maria Wawrzyniak z Ostrzeszowa. 
W Słupi pod Bralinem przewiduje się wykonanie 6,35 km kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, 1,49 km kanalizacji tłocznej oraz 2 szt. przepompowni ścieków. Wykonawcą 
inwestycji jest konsorcjum firm: Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Inżynierii EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o. z siedzibą w 63-400 Ostrów Wielkopolski wraz 
z  Partnerem konsorcjum: PPHU INKADRO Sp. z o.o. z m. Raszków.
Kanalizacje odprowadzać będą ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Perzowie.
 Obie inwestycje mają zostać zrealizowane  do grudnia 2022 roku.

WN

NASZA SALA ŚLUBÓW CIESZY SIĘ DUŻYM ZAINTERESOWANIEM...

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Perzowie odbył się kolejny ślub!

Sala ślubów w Perzowie przeszła remont w pierwszej połowie 2019 
roku. 
Aranżacja sali ślubnej przewiduje 24 miejsca siedzące dla gości, dwa 
miejsca siedzące dla pary młodej, dwa miejsca dla świadków i jedno 
miejsce siedzące oraz biurko dla prowadzącego ceremonię. 
Dodatkowo znajduje się jedno miejsce siedzące przy biurku na czas 
podpisywania dokumentów. Nowoczesne wnętrze sprawia, że jedno 
z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej Młodej Pary nabiera jeszcze 
bardziej uroczystego charakteru.

Śluby cywilne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu oraz na indywidualny wniosek Nupturientów (osób 
zawierających związek małżeński) ślub może być udzielony także 
w inny dzień

KS
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Z okazji święta wszystkich kobiet Gminny Ośrodek Kultury 

przygotował niespodziankę dla Pań odwiedzających budynek 

GOK. Z racji tego, iż nie możemy w tym roku świętować 

wspólnie GOK obdarował panie własnoręcznie zrobionymi 

kwiatami. Dla wszystkich kobiet zaśpiewały również dzieci 

z sekcji wokalnej GOK, ich warsztat wokalny można usłyszeć 

na stronie facebook GOK.

GOK

KWIATEK DLA PAŃ!

KONKURS „MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI"

08 lutego 2021 roku Komisja konkursowa w składzie: Iwona Witczak, Kinga Slotta, Iwona Rokosz dokonała rozstrzygnięcia konkursu 
plastycznego ,,MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI".  Dokonując oceny jury brało pod uwagę m.in. pomysłowość, estetykę czy zgodność 
z regulaminem.
Na konkurs wpłynęło 91 prac. Komisja przyznała wyróżnienia w każdej kategorii.
Kategoria I - wyróżnienia: Hanna Smyczyńska, Pola Słabiak, Dawid Pietruszewski, Iga Adamska, Zosia Kowalczyk, 
kategoria II - wyróżnienia: Aleksandra Dziekan, Nikodem Raczyński, Marcelina Klimpel, Zosia Domagała, Maja Waloszczyk, Klara 
Wiercińska, Jessica Raczyńska. 
Gratulujemy laureatom!
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, które zostały przekazane w szkołach i przedszkolach.

GOK
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Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Perzowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadzili 

konkurs plastyczny na kartkę  wielkanocną „Tradycje i symbole wielkanocne". Konkurs miał na celu m.in. rozwój wrażliwości plastycznej

 i artystycznej, pogłębienie wiedzy na temat symboli wielkanocnych czy zacieśnienie relacji poprzez wysyłkę kartki.

Na konkurs wpłynęły 152 prace w czterech kategoriach wiekowych.

Komisja konkursowa w składzie: Starosta Powiatu Kępińskiego Robert  Kieruzal, Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz Kierownik GOPS 

Perzów Ewa Marzec dokonali oceny i wyróżnili 28 prac:

Kat I: Michał Poręba, Tymoteusz Kapral, Mateusz Pietruszewski, Jan Szmaj, Jerzy Szyszka, Hanna Banaś, Michał Szmaj, Antek Panek, 

,Nikodem Teper, Kajetan Supergan

Kat II: Natalia Snopek, Hubert Wawrzyniak, Aleksandra Supianek, Rafał Kokot, Jagoda Czajkowska, Maciej Kowalczyk, Jagoda 

Smolarek, Barbara Kucharska, Malwina Supergan, Jowita Uzarska, Lena Kotecka

Kat III: Nikola Snopek, Kacper Mielczarek, Marta Smyczyńska, Roxana Raczyńska, Julia Smolarek

Kat IV: Michalina Wałek, Anna Szymczak, Anna Sztuka

Upominki otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu, a laureaci dodatkowo vouchery kwotowe do  wykorzystania. Część z wyróżnionych 

prac ukaże się na gminnej kartce wielkanocnej.

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursach!

KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ
„TRADYCJE I SYMBOLE WIELKANOCNE"
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 „ S z e p t y  
s p o z a  
n icośc i"  -  
Remig iusz  
Mróz
S e w e r y n  
Z a o r s k i  
p o  r a z  
o s t a t n i  
w r a c a  d o  
Żeromic, by 
s p r z e d a ć  
d o m  i  n a  
d o b r e  
zostawić za 
s o b ą  
t r a g i c z n ą  
przeszłość. 

Formalności trwają dłużej, niż powinny – 
i wszystko wskazuje na to, że ktoś 
z premedytacją chce zatrzymać go 
w okolicy.
Tego samego dnia policja otrzymuje 
anonimową wiadomość, że w lasach 
Roztocza nieopodal miasteczka znajdują 
się poćwiartowane zwłoki brutalnie 
okaleczonego mężczyzny. Zaorski nie ma 
zamiaru się mieszać, ale kiedy o pomoc 
prosi go Kaja Burzyńska, nie potrafi 
odmówić.
Spoza nicości zaczynają dochodzić szepty 
tych, którzy nie mieli prawa przemówić…

 „Gdzie jest 
happy end?" - 
K r y s t y n a  
Mirek
J e s t  w i e l e  
r o d z a j ó w  
szczęśliwych 
z a k o ń c z e ń .
L i w i a  
p r o w a d z i  
z u p e ł n i e  
z w y c z a j n e  
życie. Mieszka 
w  s z a r y m  
d o m u ,  
s a m o t n i e  
w y c h o w u j e  

córkę i pracuje w korporacji, wypełniając wciąż 
te same zestawienia. Niezwykłe ma tylko imię 
i  marzenia,  o których nikt  nie wie.  
Nie spodziewa się większych zmian, sądzi, 
że wie wszystko o sobie i swojej rodzinie.
Wkrótce jej czterdzieste urodziny, marzy , żeby 
choć raz odbyły się inaczej. Zanosi się jednak 
na kolejną, przygotowaną przez jej mamę, 
oszczędną kolację.
Kilka dni przed tym wydarzeniem codzienną 
rutynę zaburza nadejście tajemniczej przesyłki. 
Jest to kosz pełen dorodnych jagód. I pewnie nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jej 
mama nagle zaczyna się zachowywać bardzo 
nieracjonalnie.
Ile wiemy o swoich rodzicach? Kim byli, zanim 
się urodziliśmy? Co sprawiło, że dziś bywają 
nadmiernie ostrożni, czasem smutni i nie 
zawsze wierzą w miłość? Jak wielkie znaczenie 
dla każdego człowieka ma znajomość własnych 
korzeni?
Liwia znajdzie odpowiedź na te pytania i choć 
do tej historii niełatwo będzie dopisać happy 
end, zrobi wszystko, by jej się udało.

 „ G n i e w  
matki" - T. R. 
Ragan
K i e d y  
p e w n e g o  
dnia  Fa i th  
M c M a n n  
w r a c a  d o  
d o m u ,  
zaczyna się 
n a j g o r s z y  
w jej życiu 
k o s z m a r :  
mąż zostaje 
zabity, a syn i 
c ó r k a  -  
p o r w a n i .  

Chociaż intruzi pozostawiają ją na pewną 
śmierć, przeżywa. Okaleczający smutek 
i strach o dzieci sprawiają, że jej życie staje się 
nie do zniesienia. Jest tak, dopóki udręka nie 
zamieni się w złość... a ona z ofiary nie 
przemieni się w mściciela. Sfrustrowana 
nieskutecznym prawem podejmuje działania 
w celu uratowania swoich dzieci i sieje 
spustoszenie wśród brutalnych przestępców, 
którzy je od niej wyrwali. Faith z rodziną
i nowo odnalezionymi sojusznikami schodzi 
do piekielnego podziemia handlu ludźmi, 
zdeterminowana, by zmusić do modlitwy 
o miłos ierdzie  tych,  którzy żerują  
na niewinnych. Siły, z którymi się mierzy, 
już dowiodły, że ich bezwzględność nie zna 
granic. I nie ma nic, czego by nie zrobili, 
aby zmienić krucjatę Faith w misję 
samobójczą. Ale wkrótce dowiedzą się, że nie 
ma nic bardziej niebezpiecznego niż matka 
walcząca o swoje dzieci - zwłaszcza ta, która 
zas łuży ła  na  przydomek Wśc iek ła .

BIBLIOTEKA POLECA...
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KGW W TRĘBACZOWIE PODSUMOWAŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 
W 2020 ROKU

Z nadejściem nowego roku Koło Gospodyń Wiejskich w Trębaczowie podsumowało swoją aktywność 
na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy. Koło, pomimo trudnego roku, nie zawiesiło działalności. 
W pierwszych tygodniach panie spotykały się na warsztatach rękodzieła. Zorganizowały spotkanie integracyjne 
dla wszystkich członków koła. Warsztaty rękodzieła tak bardzo się spodobały, że postanowiły zrobić ozdoby 
wielkanocne. Planowały kiermasz świąteczny,  by umożliwić zakup ozdób mieszkańcom. Tym trudniej przyszło 
odwołanie go ze względu na rozwijającą się pandemię. Ponowne spotkanie odbyło się dopiero w czerwcu, 
gdy panie i panowie podjęli wyzwanie i  robili pompki i przysiady dla Wojtusia, by wesprzeć jego leczenie. 
W sierpniu z humorem i wielkim zaangażowaniem odbyła się inscenizacja i czytanie „Balladyny", co zostało 
uwiecznione na filmie. Trud został nagrodzony, KGW otrzymało bon upominkowy do realizacji w sklepie
 z artykułami gospodarstwa domowego. Jeszcze w sierpniu odbyła się wycieczka do Kotliny Kłodzkiej. Liczni 
uczestnicy zwiedzili Błędne Skały, Kudowę Zdrój, kopalnię złota w Złotym Stoku oraz Ząbkowice Śląskie. 
We wrześniu trębaczowskie gospodynie reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Perzów podczas 
Święta "Wdzięczni Polskiej Wsi" na Pólku w Bralinie. Panie bardzo chętnie udostępniły na wystawę wiele 
swoich prac z rękodzieła oraz nalewki i smalec. Członkinie wzięły udział w Biesiadzie na ludowo w Perzowie. 
W październiku zorganizowały „święto pierogów" i choć miały apetyt na więcej takich spotkań, musiały z nich 

zrezygnować ze względu na sytuacje sanitarną w kraju. W listopadzie pozyskały jeszcze chryzantemy do parafialnego kościoła 
w Trębaczowie oraz lokalnej kapliczki od ogrodnika z Kępna. Panie bardzo licznie wzięły udział w konkursie na nalewkę zorganizowanym 
przez GOK w Perzowie. Z przyjemnością przyjęły wyróżnienia i nagrody. KGW zakupiło na salę wiejską kuchenkę gazową, dwa 
zlewozmywaki oraz komodę, częściowo sfinansowane z funduszu sołeckiego, z wkładu własnego oraz z budżetu Urzędu Gminy. 
W nowym roku czekają niecierpliwie, aż będą mogły się spotkać i omówić nowe pomysły.

KGW Trębaczów

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów (TRGP) 
to organizacja pozarządowa o charakterze pożytku publicznego funkcjonująca

 na terenie Gminy Perzów od 2004 r. 

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym 
PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000158120.

Jeżeli swój 1% chcesz przekazać na konkretny cel, tzn. na wybrane OSP, organizację pozarządową lub jednostkę 
oświatową, w polu „cel szczegółowy" należy podać dane OSP, organizacji pozarządowej lub jednostki oświatowej, 

tzn. nazwę i adres.
TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PERZÓW

Adres  siedziby:  Perzów 78B, 63-642 Perzów
Woj.. Wielkopolskie, Regon: 251584995; NIP: 619-19-18-774
Nr KRS: 0000158120
Numer rachunku bankowego:  
75 8413 0000 0200 0129 2000 0001

Co roku TRGP przekazuje 1 % podatku, który wpływa od Urzędu skarbowego dla OSP  z terenu Gminy Perzów, 
organizacji pozarządowych działających w Gminie Perzów oraz placówek oświatowych.

Przekaż 1% podatku
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Przedszkolaki z grupy dzieci 4-5 letnich ,,Biedroneczki" 
z Perzowskiego przedszkola pod okiem wychowawcy w ramach 
działań innowacyjnych od początku roku szkolnego podjęli 
współpracę z dwiema placówkami w Polsce prowadząc cykliczną 
wymianę pocztówkową. Współpraca prowadzona jest z placówką 
w Baszkówce (województwo Mazowieckie) oraz z Kłodawy 
(województwo Lubuskie). Przedszkolaki przesyłają sobie 
pozdrowienia oraz ślą miłe słowa. Kolejnym sukcesem dzieci z grupy 
,,Biedroneczek" jest udziału w ogólnopolskim projekcje edukacyjnym 
,,Uczymy dzieci programować" gdzie przedszkolaki poznają techniki 
kodowania, pracują z wykorzystaniem ozobotów, są wprowadzane 
w tajniki technologii informacyjno-komunikacyjnej i robotyki 
od najmłodszych lat. Zajęcia z wykorzystaniem maty do kodowania, 
ozobotów oraz programu komputerowego cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem wśród najmłodszych. Naszym sukcesem jest 
otrzymanie Certyfikatu udziału w ogólnopolskim projekcie. 
Oczywiście zapisaliśmy się już do kolejnej - VII edycji programu.

Joanna Pietruszewska 
Przedszkole Perzów

„BIEDRONECZKI”

ŁADNE, NOWOCZESNE, A PRZEDE WSZYSTKIM DOSTOSOWANE 

DLA UCZNIÓW KLAS 0-3
W ostatnim czasie w Zespole Szkół w Perzowie zniszczone i wymagające remontu łazienki 
doczekały się nowego oblicza. Powstały piękne kolorowe ścianki  systemowe dzielące 
toalety, wymienione zostały płytki zarówno na ścianach jak i podłodze. Łazienki oświetlają 
panele LED.  Każda z łazienek wyposażona jest w piękne duże lustro. Nowoczesne dozowniki 
i podajniki środków czystości ułatwią uczniom najmłodszych klas zadbanie  o odpowiednia 
higienę.

ZS w Perzowie
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KONTROLE  - WALKA ZE SMOGIEM!!!

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kępnie informujemy 
o prowadzonych przez dzielnicowych działaniach priorytetowych w ramach akcji „WALKA 
ZE SMOGIEM".  W okresie od stycznia 2021 r. do lipca 2021 r. dzielnicowi Posterunku 
Policji w Perzowie: asp. sztab. Arkadiusz Bober oraz asp. szt. Adrian Szlag wspólnie 
z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Gminy w Perzowie przeprowadzają wspólne 
kontrole zakładów produkcyjnych jak również prywatnych gospodarstw na terenie Gminy 
Perzów.
Kontrole są przeprowadzane w zakresie przetwarzania odpadów stałych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpady poprodukcyjne często spalane są w kotłach nie przystosowanych do utylizacji 
śmieci. Odnotowano wiele zgłoszeń dotyczących spalania śmieci. Wiele interwencji 

zostało potwierdzonych i nałożono sankcje karne.
By wspólne działania były skuteczne i przyniosły rezultaty prosimy o wsparcie i współpracę w powyższym zakresie. W ramach realizacji 
powyższego działania najlepiej kontaktować się z dzielnicowymi bezpośrednio w Punkcie Przyjęć Dzielnicowych w Perzowie: asp. sztab. 
Arkadiusz Bober oraz asp. szt. Adrian Szlag.
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