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Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Czytelnicy,

Wraz z początkiem roku otworzyliśmy 
kolejny rozdział w historii naszej gminy. 
P r z e d  n a m i  k o l e j n e  w y z w a n i a .  
Już od niemal roku zmagamy się 
z pandemią koronawirusa. Strach 
p r z e d  n o w ą  c h o ro b ą  i  s z y b k o  
rozprzestrzeniającym się wirusem sprawił, 
że dotknęły nas liczne obostrzenia. Niestety 
rok 2021 rozpoczął się nie lepiej, w dalszym 
ciągu musimy stosować się do reżimu 
sanitarnego. Optymizmem napawa 
rozpoczęcie szczepień, co daje nadzieję 
na powrót do normalności, czego życzę 
na ten rok. Chyba wszyscy mamy nadzieję, 
że pandemia niebawem się zakończy 
i wrócimy do normalnego funkcjonowania. 
Dopóki jednak trwa, dbajmy o siebie 
i innych, zachowujmy dystans, nośmy 
maseczki i pamiętajmy o higienie rąk.
W tym wydaniu naszego biuletynu 

gminnego sporo miejsca poświęcamy podsumowaniu minionego roku. Pomimo tego, 
że 2020 rok był rokiem trudnym, z uwagi na czas pandemii i wprowadzone obostrzenia, 
udało nam się zrealizować i rozpocząć wiele znaczących inwestycji. Pozyskaliśmy 
również wiele środków zewnętrznych. (czyt. na str. 10)
W budynku po przedszkolu w Domasłowie powstał Klub Seniora, który funkcjonuje 
od 1 stycznia br. Wokół budynku powstał ogród dydaktyczny ,, Lecznicza siła ziół, drzew 
i krzewów".  Rozpoczęliśmy budowę kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie oraz 
podpisałam umowę z wykonawcą na realizację kanalizacji sanitarnej w Słupi pod 
Bralinem. W 2020 roku udało się wykonać wiele prac na drogach gminnych. 
Wyremontowana została droga na osiedlu w Perzowie i wylana nakładka na drodze 
Zbyczyna- Ligota. Ponadto utwardzona została droga z Kozy Wielkiej w kierunku Słupi 
pod Bralinem, w 2021 roku planujemy dokończyć tą inwestycje, co stworzy dogodne 
połączenie między miejscowościami. Przeprowadzono również mniejsze remonty.
W ubiegłym roku udało nam się doposażyć place zabaw w sołectwach na terenie gminy,  
zmodernizować kotłownię w OSP w Trębaczowie. Zrealizowaliśmy z poszczególnymi 
sołectwami zadania z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 313184,60 zł. Wszystkie 
zadania zostały podsumowane w poprzednim wydaniu biuletynu.
W 2020 roku zostały postawione przy drogach wjazdowych do Turkowy i Kozy Wielkiej 
dwa witacze, które witają i żegnają odwiedzających Gminę Perzów. Jest to element 
reprezentacyjny i promocyjny. Ta inicjatywa wymaga jeszcze uzupełnienia 
przy pozostałych drogach wjazdowych na teren gminy.
W minionym roku zakupiliśmy działkę przy ZS w Trębaczowie, na której planujemy 
stworzenie bazy sportowej dla szkoły. Ponadto podpisałam umowę na budowę 
przedszkola w Trębaczowie i modernizację stacji uzdatniania wody w Perzowe. 
Tak więc czeka nas w najbliższym czasie ogrom pracy.
O tym wszystkim przeczytacie Państwo na kolejnych stronach naszych ,,Perzowskich 
Wieści Gminnych"
Przyjemnej lektury!

 Wójt Gminy Perzów
Danuta Froń
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W piątek 29 stycznia 2021 r. na terenie strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie odbyła się uroczystość przekazania 
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki GCBA MAN dla OSP Trębaczów. Wóz, który przekazany został jednostce 
w Trębaczowie uprzednio służył Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie.
W uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal, Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Przewodniczący Rady 
Gminy Perzów Przemysław Łytka  a także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębaczowie.
,,Samochód, który otrzymała OSP Trębaczów bez wątpienia przyczyni się do zapewnienia w większym stopniu bezpieczeństwa 
mieszkańcom, a strażakom do bardziej profesjonalnego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych" mówiła Wójt Gminy Perzów.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było oficjalne wręczenie kluczyków przez Komendanta PPSP Wojciecha Grabarka  na ręce Prezesa 
OSP w Trębaczowie Grzegorza Gandeckiego, Wójta Gminy Perzów oraz Przewodniczącego Rady Gminy Perzów oraz poświęcenie 
samochodu strażackiego przez Kapelana Strażaków.
Głos zabrali również pozostali zaproszeni goście podkreślając rangę wydarzenia i życząc strażakom aby efektywnie nieśli pomoc 
i bezpiecznie wracali z akcji do domów. 
Tego samego dnia w godzinach popołudniowych wóz w eskorcie dotarł do Trębaczowa, gdzie został przywitany przez druhów z OSP  
Trębaczów i przez mieszkańców. Najpierw przejechał powoli, dostojnie prezentując się wszystkim zgromadzonym przed remizą. Zrobił 
rundę honorową po miejscowościach Zbyczyna, Ligota, Trębaczów, a następnie przy blasku odpalonych rac i dźwięku wyjących syren 
wjechał na plac przed strażnicą. Przywitanie chodź symboliczne i obarczone obostrzeniami związanymi z pandemią, było wyjątkowe.
Jednostka OSP Trębaczów włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego dysponowała wyeksploatowanym pojazdem STAR. 
Przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego z KP PSP w Kępnie podniesie możliwości techniczne straży oraz 
przyczyni się do usprawnienia pracy druhów ochotników z Trębaczowa, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie 
gminy Perzów oraz całego rejonu.

WN

CO? GDZIE? KIEDY? w naszej gminie

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

MARCA

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

KWIETNIA

4
KWIETNIA

– Wielkanoc

UROCZYSTE PRZEKAZANIE WOZU DLA OSP TRĘBACZÓW

- termin składania wniosków o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej
1

LUTEGO

28
LUTEGO

5
KWIETNIA
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GMINNY ŻŁOBEK W PERZOWIE DOFINANSOWANY W RAMACH 
MALUCH+ EDYCJA 2021

15 stycznia 2021 r. rozstrzygnięto  konkurs ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH+" 2021. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki 
nad dziećmi w wysokości 23 040,00 zł dla Żłobka Gminnego w Perzowie.
W najbliższym czasie zostanie podpisane stosowne porozumienie na przekazanie środków finansowych. Dofinansowanie, podobnie jak 
w ubiegłych latach, obejmie dzieci do 3 roku życia  korzystające z opieki żłobka w Perzowie. Dotacja dotyczy funkcjonowania żłobka 
w okresie 12 miesięcy dla 24 miejsc, utworzonych z udziałem środków finansowych z wcześniejszej edycji Programu „MALUCH+".
Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu. Ostatecznie miesięczna 
wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł.

MS

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI 

Początek roku, to głównie czas planów, w tym także dla Samorządu Gminy Perzów. 
Z inicjatywy Wójta Gminy Perzów Danuty Froń 25 stycznia 2021 r. w reżimie sanitarnym 
odbyło się spotkanie z Sołtysami wsi w zakresie całokształtu działań samorządów wiejskich 
w roku 2021. Zebraniu przewodniczyła Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, udział wzięli 
również Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa 
i Oświaty w Urzędzie Gminy Perzów Andrzej Sołoducha, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Perzowie Monika Domagała oraz pracownicy urzędu. Rozpoczęcie zebrania było 
okazją do złożenia noworocznych życzeń. 
Pani Barbara Grzegorek, pracownik Urzędu Gminy w Perzowie omówiła przedsięwzięcia 
do realizacji w roku 2021 zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego oraz zasady 
wydatkowania środków. Następnie poinformowała o konieczności złożenia sprawozdań 
przez liderów Grup Odnowy Wsi. 

W trakcie zebrania zgłaszano konieczność uzupełnienia ubytków w drogach gminnych 
powstałych w zimie oraz poruszono tematy bieżącego funkcjonowania sołectw m.in.: 
nakazów płatniczych, odśnieżania, tegorocznych imprez. Powstał na razie zarys działania 
na 2021 rok, który w zakresie kulturalnym i sportowym zależeć będzie od panującej sytuacji 
epidemiologicznej w kraju i na świecie. 
Sekretarz Gminy odniosła się do kwestii szczepień przeciwko COVID – 19. Punktem 
szczepień na terenie Gminy Perzów jest tutejszy ośrodek zdrowia. Gmina wspiera pomocą 
w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu 
szczepień. 

WN

MODERNIZACJA KOTŁOWNI OSP W TRĘBACZOWIE
31 grudnia 2020 r. zakończyła się realizacja Przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego 
na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trębaczowie".  W ramach 
zadania wymienione zostało źródło ciepła, zamontowano komin oraz doprowadzono instalację gazową do nowego kotła. Inwestycja 
miała na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji 
w części budynku użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trębaczowie" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity koszt zadania to 39 999,99 zł z czego 30 000,00 zł stanowi dotacja.

MS

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
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BUDOWA PRZEDSZKOLA W TRĘBACZOWIE DOFINANSOWANA
9 grudnia 2020 r. ogłoszone zostały wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek Gminy Perzów znalazł 
się na liście dotowanych projektów z niebagatelną kwotą 3 000 000 zł udzielonego wsparcia. W ramach etapu konkursowego samorządy 
mogły wnioskować o wsparcie finansowe konkretnych inwestycji. Gmina Perzów aplikowała o kwotę 4 000 000 zł, co stanowi szacowany 
całkowity koszt zadania.
W Trębaczowie powstanie 3-oddziałowe przedszkole dla 75 dzieci z infrastrukturą techniczną. Każdy oddział będzie posiadał łazienkę, 
powstanie szatnia, jadalnia, kuchnia, zaplecze socjalne, techniczne i biurowe. Nowoczesna kuchnia umożliwi przygotowanie posiłków 
nie tylko dla przedszkolaków. Obiady w formie cateringu będą dostarczane także dla uczniów sąsiadującej szkoły podstawowej.
Dotacja stanowi ogromne wsparcie dla samorządu. Powstanie nowego obiektu będzie wielkim krokiem naprzód, biorąc pod uwagę 
lokalizację i warunki lokalowe obecnej bazy opiekuńczo-dydaktycznej. Dla dzieci i pracowników będzie nową jakością, nieporównywalną 
do aktualnego stanu.

MS

XXII SESJA RADY GMINY PERZÓW

21 grudnia 2020 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której perzowscy radni uchwalili 
budżet na 2021 rok. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
 oraz został pozytywnie oceniony przez wszystkie komisje stałe Rady Gminy Perzów. W głosowaniu 
nad budżetem wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się 
od głosu. Łączne dochody gminy na 2021 rok założono na poziomie 26076988,00,00 zł, a wydatki 
w wysokości 29939195,42 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 3862207,42 zł i zostanie pokryty 
planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką oraz z nadwyżki. Do najważniejszych inwestycji 
planowanych na 2021 rok jest kontynuacja rozpoczętej budowy kanalizacji w Sołectwie Trębaczów 
i w Słupi pod Bralinem, budowa przedszkola w Trębaczowie, na którą w ostatnim czasie Gmina Perzów 
pozyskała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Perzowie. Na budowę

 i modernizację dróg gminnych zabezpieczono środki w wysokości 528000,00 zł. Na fundusz sołecki będący do dyspozycji poszczególnych sołectw  
przypada kwota 359101,33 zł. 
Planuje się również stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej terenie Zespołu Szkół w Trębaczowie przy udziale środków zewnętrznych.
W trakcie uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów na lata 2021-2039, oraz szereg uchwał związanych z gospodarką odpadami, w tym 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perzów. Ponadto wyznaczono obszar, wielkość i granice Aglomeracji Perzów oraz podjęto 
decyzje o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2021r. nowej jednostki budżetowej – Klubu Seniora w Domasłowie.
Dokonano uporządkowania finansów gminy w kontekście mijającego roku podejmując ostatnią uchwałę zmieniająca budżet na 2020 rok. W jej wyniku 
dochody gminy w 2020 roku zamknęły się kwotą 29801694,24 zł, zaś ostateczne wydatki ustalono na kwotę 27624999,73 zł.  Nadwyżka budżetu 
wysokości 2176694,51 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Radni przyjęli również zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020-2039, będące odzwierciedleniem zmian w uchwale budżetowej.

WN

POWSTAŁ KLUB SENIORA W DOMASŁOWIE
W grudniu 2020 roku zakończono prace związane z utworzeniem Klubu Seniora w Domasłowie. 
Na Klub przeznaczono parter części budynku po byłym przedszkolu. W ramach remontu na potrzeby 
seniorów wyodrębniono dwa pomieszczenia ogólnodostępne pełniące funkcję sal spotkań, aneks 
kuchenny, łazienkę, szatnię, pomieszczenie biurowe i gospodarcze. Z zewnątrz wykonano wejście 
do budynku, odnowiono elewację i wykonano pochylnię dla wózków. Zakres prac objął również branżę 
sanitarną oraz elektryczną. Pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędne meble i sprzęty. Wystrój
 i dekoracje tworzą domową i przytulną atmosferę.
Klub Seniora jest ośrodkiem wsparcia dziennego  dla osób powyżej 60 lat nieaktywnych zawodowo. 
Działalność Klubu polega na motywowaniu 
seniorów do działań na rzecz samopomocy 
i działań wolontarystycznych.  Zajęcia w Klubie 
będą bezpłatne.
Wojewoda Wielkopolski przekazał na realizację 

zadania 137 300,00 zł, Gmina Perzów z własnych środków finansowych przeznaczyła 126 171,69 zl. 
Koszt przedsiewziecia to 263 471,69 zl.

MD,MS

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE: 3 000 000 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 550 000 zł

Projekt współfinansowany ze środków 
Wojewody Wielkopolskiego 

w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" 
na lata 2015-2020 Edycja 2020.
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CO UDAŁO SIĘ ZROBIĆ W GMINIE PERZÓW W 2020 ROKU 

Początek nowego roku kalendarzowego to czas na bilanse i podsumowania jeśli chodzi o demografię w Gminie Perzów. W roku 2020 

przedstawiała się ona następująco:

Liczba stałych mieszkańców gminy na koniec 2020 roku wynosiła 3733 osoby.  Pod względem płci w gminie Perzów dominują kobiety, których 

jest 1878 (50,31 %), mężczyźni stanowią liczbę 1855 (49,69 %) i jest ich mniej od kobiet o 23 osoby. Na koniec ubiegłego roku w naszej gminie 

zamieszkiwało 194 osób zameldowanych na pobyt czasowy (58% kobiet i 42% mężczyzn).

W stosunku do roku 2019, w roku 2020 zmalała  liczba mieszkańców zameldowanych 

na pobyt stały o 1 osobę i o 83 osoby wzrosła liczba osób zameldowanych na pobyt 

czasowy.  

W roku 2020 urodziło się 42 dzieci, w tym 21 dziewczynek i 21 chłopców. Najczęściej 

nadawanym imieniem żeńskim była Kaja. Z kolei wśród chłopców najpopularniejszymi 

imionami były: Alan i Antoni.

W minionym roku zmarło 49 mieszkańców naszej gminy (20 kobiet i 29 mężczyzn) 

Sytuacja ta spowodowała ujemny przyrost naturalny, liczba urodzeń była mniejsza 

o 7 osób w porównaniu z liczbą zgonów.

W 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego zarejestrowała 6 małżeństw i 4 transkrypcje, było 6 

rozwodów.

DEMOGRFIA GMINY W 2020 ROKU

1. Utworzenie Klubu Seniora w Domasłowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie
Na Klub przeznaczono parter części budynku po byłym W Trębaczowie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej 
przedszkolu. Prace ogólnobudowlane, po przeprowadzonej grawitacyjnej i  ciśnieniowej z przyłączami do posesji. W ramach 
procedurze przetargowej, wykonało Przedsiębiorstwo inwestycji jednoetapowej przewiduje się wykonanie 6,28 km 
Ogólnobudowlane EXDACH z Ostrowa Wielkopolskiego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 3.99 km kanalizacji tłocznej 
Wojewoda Wielkopolski przekazał na realizację zadania  oraz 4 szt. przepompowni ścieków. Sieć kanalizacyjną 
137300,00 zł (w tym 12300,00 na wyposażenie) koszt zaprojektowano w ciągach dróg gminnych i powiatowych 
przedsięwzięcia wyniósł 263471,69 zł. uwzględniając warunki techniczne. Sieć usytuowano 

w poboczach minimalizując uszkodzenia nawierzchni 
drogowych. Ścieki z m. Trębaczów kierowane będą poprzez 
istniejącą kanalizację w m. Domasłów do oczyszczalni ścieków 
w Perzowie. 
Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego, jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane 
M. Wawrzyniak Maria Wawrzyniak z Ostrzeszowa. Koszt 
inwestycji to 4026074,87 złotych, która sfinansowana będzie 
częściowo z  pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Czas realizacji inwestycji przewidziany jest do 30 
listopada 2022 roku.
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę 
i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów
W ramach przyznanej pomocy finansowej w roku 2020 Powiat 

(więcej na ten temat 
piszemy na stronie 4)
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Kępiński wykonał: W 2020 r. wykonano  1304 mb nakładki z MMA  o grubości 5 cm 
- modernizację drogi powiatowej poprzez wykonanie nakładki na drodze gminnej Ligota Zbyczyna.
bitumicznej na drodze Miechów-Ludwiczyn i Domasłów-  Koszt wykonania nakładki wyniósł 367.306,49 zł,  a wykonawcą 
Miechów, robót było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A.
- modernizację drogi powiatowej nr 5716P poprzez  budowę 
chodnika w m. Domasłów. 
Przekazano pomoc finansową w roku 2020 w kwocie 380000,00 
zł i w całości rozliczono.

4. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych 
W listopadzie 2020 r. zakończono inwestycje objęte 
dofinansowaniem z budżetu Województwa Wielkopolskiego 
w ramach zawartej umowy na realizację zadania pn. „Budowa 
(Przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. 
Słupia pod Bralinem, Koza Wielka".
W ramach uzyskanego dofinansowania wykonano odcinek drogi 
z kruszywa naturalnego o łącznej długości 1,0 km i szerokości 4,0 
mb w m. Koza Wielka oraz drogę w m. Słupia pod Bralinem 
o długości 350 mb szerokości 4,0 mb oraz 119 mb szerokości 3,2 
mb. Wartość robót wyniosła 264.250,60 zł a kwota 
dofinansowania zadania to 100.000,00 zł. 5. Modernizacja kotłowni OSP w Trębaczowie
Wykonawcą robót była  firma „Carbon" Jan Kuropka z Sycowa W 2020 roku zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja 
oraz Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł 

gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trębaczowie".  W ramach 
zadania wymienione zostało źródło ciepła, zamontowano komin 
oraz doprowadzono instalację gazową do nowego kotła. 
Inwestycja miała na celu redukcję emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery.  Zadanie dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Całkowity koszt zadania to 39 999,99 zł 
z czego 30 000,00 zł stanowi dotacja.
  
6. Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Miechów
Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska 
Wieś" polegało na zakupie i montażu nowych urządzeń 
zabawowych na placu zabaw w m. Miechów wraz z wykonaniem 

Wykonano  również przebudowę drogi gminnej na osiedlu 
nawierzchni bezpiecznych.

w Perzowie. W ramach zadania wykonane zostały nowe warstwy 
Do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki 

konstrukcyjne drogi, nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 
w kwocie 28959,17 zł, w tym dofinansowanie 20000,00 zł, środki 

około 382 mb wraz z odwodnieniem drogi. W celu poprawy 
własne 8959,17 zł, w tym fundusz sołecki 4000,00 zł.

bezpieczeństwa pieszych wybudowano chodnik oraz dwa 
wyniesione  przejścia dla pieszych. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 582633,15 zł, z czego uzyskano dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 
288.862,82 zł 
Wykonawcą robót była  firma „Carbon" Jan Kuropka z Sycowa.

7. Modernizacja placu zabaw w Perzowie 
W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowy sprzęt 
zabawowy na istniejącym placu zabaw przy budynku Przedszkola 
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i żłobka w Perzowie. Nowe urządzenia to m.in. huśtawka wbudowanie kabla i montaż 2 latarni w m. Miechów, montaż 
wahadłowa sześciostanowiskowa, huśtawka wagowa przewodu oraz oprawy LED w Domasłowie montaż przewodu 
dwuosobowa, zestaw zabawowy dwuwieżowy ze ślizgiem i oprawy LED przy posesji nr 50, opracowanie dokumentacji, 
wysokości 120 cm ze ścianką wspinaczkową, tuba przejściową, budowa kabla oraz latarni w m. Koza Wielka oraz w m. Gęsia 
balkonikiem, drabinką łukową, zestaw zabawowy jednowieżowy Górka.
ze ślizgiem z tworzywa poliestrowego. Na realizację zadania Wykonano również dwie ekologiczne latarnie solarne
Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w wysokości  w m. Zbyczyna na kwotę 29.636,85 zł.
15000,00 zł w ramach umowy powierzenia grantu 
z Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w Baranowie w ramach 
poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. 
Zabawki dostarczyła i zamontowała w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania  o udzielenie zamówienia na zadanie: 
„Modernizacja placu zabaw w Perzowie", Firma NOVUM Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 
Szczytno.  Całkowita wartość zadania wyniosła: 45181,84 zł.

10. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego 
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kępnie. 
Dzięki sfinansowaniu zakupu przez Gminę Perzów Komenda 
Powiatowa PSP w Kępnie została wyposażona w lekki samochód 
rozpoznawczo-ratowniczy marki Volkswagen Amarok - typ Pick 
Up. Wyposażony w silnik o mocy 120 kW, układ jezdny 4x4, 
kabinę pięcioosobową oraz zabudowę przestrzeni ładunkowej 
na sprzęt typu hardtop. Pojazd będzie wykorzystywany 
do zdarzeń związanych z gaszeniem pożarów, usuwaniem klęsk 
żywiołowych oraz miejscowych zagrożeń na obszarze działania 

8. Modernizacji placów zabaw w Gminie Perzów jednostki. Koszt zakupu wyniósł 152000,00 zł.
W 2020 roku na terenie Gminy w poniżej wskazanych 
miejscowościach odbył się montaż urządzeń zabawowych oraz 
sportowych na placach zabaw. W ramach  „modernizacji placów 
zabaw w Gminie Perzów" w czterech wsiach doposażono miejsca 
zabawowe dla dzieci. Zamontowano następujące urządzenia: 
Zbyczyna: huśtawka trzystanowiskowa z siedziskami, 
Domasłów: huśtawka wahadłowa sześciostanowiskowa 
z siedziskami, Miechów: huśtawka trzystanowiskowa 
z siedziskami, Turkowy: stół do tenisa – betonowy. Celem 
projektu jest poprawa jakości życia, zaspokojenie potrzeb 
społecznych mieszkańców Gminy Perzów oraz poprawienie 
dostępu do infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców i gości 11. Zakup działki przy Zespole Szkół w Trębaczowie
poprzez doposażenie placów zabaw. Mamy nadzieję, W 2020 r. Gmina Perzów zakupiła działkę bezpośrednio 
że realizacja operacji przyczyni się do poprawy atrakcyjności przylegającą do terenu Zespołu Szkół w Trębaczowie, która 
miejscowości, a zwłaszcza wpłynie na urozmaicenie spędzania wzbogaci bazę przy szkole w Trębaczowie, na której powstanie 
wolnego czasu z dziećmi. Całkowita wartość przedsięwzięta to 
koszt w wysokości 32 800,00 zł. Oprócz wyżej wymienionych 
elementów doposażenia placów na każdym na terenie Gminy 
zakupiono i postawiono betonowy kosz na śmieci. W Zbyczynie i 
Turkowach zmieniono opłotowanie placów zabaw. 
Dla najmłodszych, który korzystają z placu w Turkowach 
zakupiono również ławeczki. 

9.  Oświetlenie uliczne i drogowe
W marcu 2020  roku przekazano do spółki Oświetlenie Uliczne i 
Drogowe kwotę 35.000 zł na montaż 2 opraw LED przy parkingu 
przy szkole, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
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boisko, plac zabaw, siłownia. 16. Utworzono ogród przy Dziennym Domu Seniora 
w Domasłowie 

12. Modernizacja/wymiana dachu na budynku świetlicy W ramach zadania pn.: „Lecznicza siła ziół, drzew i krzewów - 
wiejskiej w Miechowie. utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu 
Z inicjatywy mieszkańców, którzy przeznaczyli 15000,00 zł Seniora w Domasłowie poprzez zakup roślin oraz terenowej 
z funduszu sołeckiego na wymianę dachu zostało wymienione infrastruktury edukacyjnej" w ogrodzie posadzono zioła, 
pokrycie na budynku świetlicy wiejskiej za łączną kwotę: drzewa, krzewy, krzewinki i kwiaty. Rośliny zostały oznaczone 
79950,00 zł. tabliczkami zawierającymi informację o nazwie danego gatunku. 

W ogrodzie pojawiły się specjalne wysokie donice na zioła tzw. 
plantery. W zaciszu starych drzew zawieszono budki lęgowe. 
Zakupiona została ziemia, którą wyrównano wszelkie 
niedoskonałości terenu. Ogród został uporządkowany
i zagospodarowany. Zamontowano też ławo stoły, ławki, kosze na 
śmieci, stojak na rowery, tablicę edukacyjną. Gmina Perzów 
otrzymała dofinasowanie z WFOŚIGW w Poznaniu w wysokości 
11 464,80 zł. Środki własne stanowiły 40% wartości zadania 
tj. 7643,20 zł. Zadanie zrealizowano na łączna kwotę 19 108,00 
zł.

13. Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Słupi 
pod Bralinem
Z inicjatywy mieszkańców, którzy przeznaczyli 18120,42zł 
z funduszu sołeckiego na modernizację ogrzewania zostało 
wykonane ogrzewanie sali wiejskiej za łączną kwotę 14760,00 zł.

14. Modernizacja boiska w Trębaczowie.
W ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 11500,00 
zł wykonano modernizację boiska.

15. Odnowienie stołówek szkolnych
17. Odbiór odpadów rolniczych od rolników z terenu gminy Na rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół w Perzowie 
Perzówi w Zespole Szkół w Trębaczowie odnowiono stołówki szkolne. 
Gmina Perzów zrealizowała przedsięwzięcie dofinansowane Jadalnie udało się pomalować i wyposażyć w nowe stoły i krzesła, 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki co wpłynęło na poprawę estetyki. Całkowity koszt odświeżenia 
Wodnej w ramach programu priorytetowego „Racjonalne obu stołówek wyniósł 47025,25 zł.
gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej". Przystąpienie do programu dało 
rolnikom z terenu Gminy Perzów możliwość bezpłatnego 
oddania folii rolniczych, siatek, sznurków do owijania balotów, 
opakowań po nawozach i typu Big Bag. Firma zebrała na terenie 
Gminy Perzów 72,25 Mg odpadów łącznie. Odpady przekazane 
zostały do docelowej instalacji oraz poddane procesowi 
unieszkodliwienia lub odzysku. Koszt w całości pokryty z dotacji 
wyniósł: 33448,86 zł.

18. Budowa przedszkola w Trębaczowie
 W połowie roku wyłoniono Wykonawcę na budowę przedszkola 
w Trębaczowie wraz z towarzyszącą  infrastrukturą techniczną 
(przyłącza, utwardzenia terenu i drogi pożarowej). Budynek 
przedszkola usytuowany zostanie w sąsiedztwie istniejącego 
budynku szkoły podstawowej. Zakres przedmiotu zamówienia 
obejmuje także wyposażenie obiektu oraz zagospodarowanie 
terenu, obejmująca położenie nawierzchni z kostki brukowej 
oraz chodniki z płyt betonowych.
Koszt inwestycji to 3609040,00 złotych, a Wykonawcą jest Firma 
BUDOMAX Mirosława Zwierz z siedzibą w 63-400 Ostrów 
Wielkopolski przy ul. Czerwonych Kosynierów 14. Termin 
zakończenia zadania przewidywany jest na 30.08.2022 rok. 
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19. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Perzów znalazły 
z przyłączami do posesji w miejscowości Słupia pod Bralinem. się w wąskim gronie tych  kół, które mogły zaprezentować swój 
W ramach inwestycji jednoetapowej przewiduje się wykonanie kulinarny kunszt w trakcie III Ogólnopolskiego Święta Wdzięczni 
6,35 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1,49 km kanalizacji Polskiej Wsi, które odbyło się na Pólku pod Bralinem  13 września 
tłocznej oraz 2 szt. przepompowni ścieków. Kanalizacja 2020 r. Panie stanęły na wysokości zadania i przygotowały 
ta odprowadzać będzie ścieki z miejscowości Słupia pod Bralinem lokalną żywność i ludowe rękodzieło. Stoiska przygotowali 
do oczyszczalni ścieków w Perzowie. pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury 
Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu w Perzowe. Przygotowane ozdoby w obu stoiskach podziwiali 
nieograniczonego, do którego przystąpiło aż dziewięciu uczestnicy wydarzenia oraz osobiście odwiedził je Premier RP.
Wykonawców, jest konsorcjum firm: Lider konsorcjum W ramach promocji gminy w roku 2020 zakupiono gadżety 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO-INŻYNIERIA Sp. 
z o.o. z siedzibą w 63-400 Ostrów Wielkopolski przy ul. Bema 186 
wraz z  Partnerem konsorcjum: PPHU INKADRO Sp. z o.o. z m. 
Raszków. Koszt inwestycji to 3507173,49 złotych, która 
sfinansowana będzie częściowo z  pożyczki z Wielkopolskiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Czas realizacji inwestycji 
przewidziany jest do 30 listopada 2022 roku.

20. Dofinansowano odbiór azbestu 
Powiat Kępiński przy współudziale środków pochodzących 
z Gminy Perzów realizował Program usuwania azbestu  m.. in. 
z terenu Gminy Perzów. W ramach realizacji programu 
mieszkańcy mieli możliwość złożenia wniosku na usunięcie 
szkodliwego dla zdrowia azbestu i uzyskać dofinansowanie z herbem gminy: szklanki ze spodkiem, torby na zakupy, 
do utylizacji. Łącznie  odebrano 71,684 t azbestu. Wkład Gminy ekologiczne notesy z długopisami, zestawy piórników oraz kredki 
Perzów wyniósł 8842,65 zł. dla dzieci przedszkolnych. W 2020 roku zostały postawione

 przy drogach wjazdowych do  Turkowy i Kozy Wielkiej 2 witacze, 
które witają i żegnają odwiedzających Gminę Perzów. 21. Wykup udziałów w spółce ZZO Olszowa – 54039,25 zł.
Jest to element reprezentacyjny i promocyjny. Promocja Gminy

Rok 2020 nie sprzyjał organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. 
Z początkiem roku udało się zorganizować koncert kolęd
 i pastorałek w wykonaniu zespołu PECTUS. 

Wójt Gminy Perzów odwiedziła też najstarszą mieszkankę Gminy 
i pierwsze dziecko urodzone w gminie w 2020 roku. Następnie 
pandemia koronawirusa pokrzyżowała wszelkie plany 
i zamierzenia. Życie kulturalne gminy zostało zawieszone. 
W trakcie luzowania obostrzeń związanych z epidemią SARS-
COV2 zorganizowana została uroczystość wręczenia Medali
 „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", która odbyła się 16 
września 2020 r. w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Perzowie. Jubileusz „Złotych, Diamentowych 

W planach jest zakup kolejnych, które staną w kolejnych i Żelaznych Godów" obchodziły pary, które przeżyły ze sobą 50, 
miejscowościach. Informacje o podjętych działaniach gminy 60 oraz 65 lat. 
oraz pozyskanych środkach na bieżąco ukazywały się na stronie 

  oraz w lokalnej prasie Tygodnik Kępiński, 
Gazecie Bezpłatnej Powiatu Kępińskiego oraz w radiu SUD 
ponadto zostało wydanych 6 numerów biuletynu 
informacyjnego ,,Perzowskie Wieści Gminne". 

www.perzow.pl
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11Aktualności

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Za nami 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem inny niż zwykle,
 ale mimo wszystko radosny. Na terenie gminy Perzów nasi wolontariusze do puszek zebrali 
7508,88 zł. Dziękujemy! 
Wolontariusze: Miłosz Klimek, Konrad Pietrus, Oliwia Rogalewska, Magdalena Znaj, Igor 
Hurny, Julia Zając, Anna Kula, Amelia Chmiel, Nikola Wieścicka, Natalia Zając.

GOK

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ DEKORACJĘ 
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNĄ 2020-2021 ROKU 
W GMINIE PERZÓW ROZSTRZYGNIĘTY
Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną 2020-2021 roku w Gminie Perzów został rozstrzygnięty. Była to pierwsza edycja konkursu. 

Wczesnym wieczorem 4 stycznia br. Komisja Konkursowa odwiedziła w każdym sołectwie zgłoszone do konkursu posesje. Oceniano iluminacje i wystrój 

świąteczny w obrębie całej posesji, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność dekoracji i pomysł na ozdobienie posesji oraz harmonię z otoczeniem.

 Po zmroku wszystkie dekoracje świeciły pełnym blaskiem i prezentowały się naprawdę okazale. Największe wrażenie na Komisji zrobiły iluminacje 

świąteczne na domach i posesjach w sołectwie Trębaczów oraz Turkowy. 

- Od wielu lat mieszkańcy ubierają swoje posesje tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, co zainspirowało nas do organizacji konkursu. Obecnie zamiast 

śniegu, o którym tak marzymy, możemy spotkać niezliczoną ilość światełek, które tworzą przepiękną oprawę świetlną Świąt Bożego Narodzenia. 

Staje się to naszą tradycją. Mieszkańcy bardzo się angażują. Z roku na rok przygotowane dekoracje są coraz bardziej innowacyjne i oryginalne. 

Przygotowanie tak pięknych ozdób wymaga ogromnego wysiłku, wielkie brawa dla wszystkich mieszkańców. Dziękuje wszystkim mieszkańcom 

i zapraszam do wspólnej zabawy również w przyszłym roku – mówi Wójt Gminy Perzów Danuta Froń

Komisja konkursowa wśród zgłoszonych posesji wybrała jednego zwycięzcę w każdym sołectwie. Oprócz laureatów przyznano także wyróżnienia 

dla pozostałych posesji również pięknie przystrojonych. Nagrody i upominki zostaną doręczone do właścicieli posesji w każdym sołectwie.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za wzięcie udziału, jak również gratulujemy jego zwycięzcom.

DD
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