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KOLĘDOWANIE Z PECTUSEM
W sobotni wieczór 25 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbył się niezwykły
koncert „Kolędy przy kominie” w wykonaniu zespołu Pectus.
Artyści wprowadzili publiczność w ciepły, klimatyczny
nastrój. Przybyli uczestnicy wysłuchali najpiękniejszych
polskich kolęd w różnych aranżacjach. Magiczna atmosfera
Świąt Bożego Narodzenia wywołała zachwyt na twarzach
perzowskiej widowni, której nie trzeba było namawiać do
wspólnego śpiewania. Poza kolędami i pastorałkami zespół
zaprezentował także utwory z najnowszej płyty czy też słynną
„Barcelonę”. Owacjom na stojąco nie było końca, publiczność
mogła liczyć na bisy, wspólne zdjęcia i autografy.
Podczas koncertu przeprowadzona została zbiórka „Jeden cel: Rehabilitacja”.
GOK

Kolędowanie z zespołem Pectus

czytaj na stronie 1 >>

Sesje Rady Gminy Perzów

czytaj na stronie 3 >>

Podsumowanie inwestycji w 2019 r.

czytaj na stronie 7 >>

Ferie - relacja

czytaj na stronie 6 >>

28. Finał WOŚP

czytaj na stronie 11 >>

Aktualności

2

CO? GDZIE? KIEDY? w naszej gminie
3
LUTEGO

-

2
MARCA

Termin składania wniosków o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

Obchody Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn
i Dnia Sołtysa

Spotkanie Wielkanocne

5
KWIETNIA

Termin płatności za odpady komunalne
– dot. II.- III.2020 r.

15

16

15
KWIETNIA

MARCA

Termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego od osób fizycznych,

MARCA

DEBATA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
GMINY PERZÓW
W dniu 30 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie odbyło się spotkanie dotyczące
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Perzów i Bralin. W debacie udział wzięli policjanci z KPP w Kępnie
z pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie podinsp. Mirosławem
Wiśniewskim na czele. Omówiono funkcjonowanie aplikacji „ Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”, która umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego.
Podsumowano również dotychczasową działalność Posterunku Policji w Bralinie, który swym
zasięgiem obejmuje tereny administracyjne dwóch gminy: gminy Bralin i gminy Perzów oraz statystyki
zdarzeń na terenie gmin.

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ NA TERENIE DZIAŁANIA
POSTERUNKU POLICJI W BRALINIE – DANE STATYSTYCZNE
GMINA PERZÓW
Zdarzenia

Rok 2018

Rok 2019

Rozboje

0

0

Kradzież mienia

7

9

Kradzież z włamaniem

0

3

Kradzież pojazdu

0

1

Uszkodzenie mienia

2

4

0

1

3

0

Uszkodzenie
i pobicie

ciała,

Narkotyki

bójki

Źródło KPP w Kępnie
Liczba interwencji na terenie działania Posterunku Policji w Bralinie w 2019 roku wyniosła 142, w tym w miejscach publicznych 35, interwencje
domowe – 107. Kolizje drogowe – 130, wypadki – 7.
WN
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XIII SESJA RADY GMINY PERZÓW
W dniu 16 stycznia 2020 roku odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Perzów. Przed przystąpieniem do obrad
Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Łytka oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Grabarek wraz z Zastępcą
Jarosławem Kucharzakiem złożyli gratulacje panu Zygmuntowi Jasiakowi, który uratował życie
starszego mężczyzny leżącego na chodniku i nie wykazującego funkcji życiowych. W akcji
reanimacyjnej został użyty po raz pierwszy publicznie dostępny defibrylator AED, który znajduje się na
budynku OSP Perzów. Pana Zygmunta w działaniu wspomogło jeszcze dwóch strażaków, którzy dotarli
na miejsce. Podjęte działania przywróciły czynności życiowe, a poszkodowanego przejął Zespół
Ratownictwa Medycznego.
Po części oficjalnej przystąpiono do realizacji porządku obrad. Wysłuchano sprawozdanie Wójta
i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym. 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 2019/2020 w celu
ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców oraz uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Najistotniejszą z podjętych uchwał była uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości i stawki tej opłaty, w skutek której od 1 marca 2020 r. mieszkańcy Gminy Perzów będą płacić wyższe stawki za śmieci. Stawka opłaty
miesięcznej za zbierane w sposób selektywny wynosić będzie 19,00 zł od osoby, natomiast jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka wynosić będzie 38,00 zł od osoby. Podniesienie stawek podyktowane było
koniecznością dostosowania opłat za gospodarowanie odpadami do obecnych kosztów funkcjonowania systemu. Po dokonaniu szczegółowej analizy
aktualnych i prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu na terenie Gminy Perzów stwierdzono, iż od grudnia 2019 r. system gospodarowania
odpadami komunalnymi oparty na obecnie obowiązującej stawce nie pokrywa kosztów ponoszonych za gospodarowanie odpadami. W związku
z powyższym w celu zapewnienia wystarczających środków do samofinansowania się systemu, konieczne było zwiększenie wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami.
WN

XIV SESJA RADY GMINY PERZÓW
18 lutego 2020 roku radni obradowali na XIV Sesji Rady Gminy Perzów. Zgodnie z porządkiem obrad
radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Perzów
z organizacjami pozarządowymi w roku 2019. 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 budżecie
na 2019 rok przeznaczone było na ten cel 75000,00 zł, z czego wydatkowano 73979,50 zł. Jak wynika
ze złożonych sprawozdań organizacje wykorzystały wsparcie w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
Radni uchwalili również Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perzów w 2020 roku. Na realizację programu przeznaczono
kwotę 13000,00 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.
Zdecydowano również o przekazaniu dotacji celowej w kwocie 9450,00 zł. dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie programu utylizacji azbestu
na terenie powiatu kępińskiego w tym w Gminie Perzów oraz dokonano zmian w budżecie gminy na 2020 rok, ustalając dochody budżetu na kwotę
23714674,00 zł, a wydatki w wysokości 26653456,12 zł.
WN

PIERWSZY MIESZKANIEC GMINY PERZÓW URODZONY W 2020 ROKU
Dnia 14 lutego 2020 roku w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Perzowie odbyło się spotkanie Wójta
Gminy Perzów Danuty Froń z Państwem Agnieszką i Piotrem Znaj – Rodzicami malutkiej Liliany, która jest
pierwszym dzieckiem urodzonym w Gminie Perzów w 2020 roku. Wójt Gminy Perzów złożyła gratulacje,
życząc jednocześnie dużo zdrowia i wytrwałości oraz wręczyła drobny upominek. Liliana przyszła na świat
13 stycznia 2020 r. w Szpitalu w Kępnie. Szczęśliwym Rodzicom serdecznie gratulujemy.
Kinga Slotta
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„DZIEŃ DAWCY” W TRĘBACZOWIE
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Bez względu na wiek –
każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie
jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Fundacja
DKMS – Pokonajmy Nowotwory Krwi poprzez akcję „DZIEŃ DAWCY” daje możliwość zarejestrowania
się w bazie Dawców. Jest to także szansa dla Pacjentów na znalezienie swoich genetycznych
bliźniaków. W bazie DKMS Polska znajduje się obecnie ponad milion zarejestrowanych Dawców lecz
wciąż potrzebni są nowi.
Lokalni wolontariusze koordynowani przez Piotra Przybylskiego w niedzielę 2 lutego 2020 roku
świetlicę wiejską w Trębaczowie zamienili w miejsce obchodów „DNIA DAWCY”, dając możliwość
zarejestrowania się a przede wszystkim propagowania idei walki z nowotworem krwi. Rejestracja
osób dorosłych odbywała się poprzez pobranie wymazu z wewnętrznej strony policzka a wypełnione
formularze zgłoszeniowe wraz z próbkami zostały przesłane fundacji celem wprowadzenia ich do bazy
Dawców. To pierwsza taka inicjatywa podjęta przez mieszkańców wsi a dzięki niej polska baza fundacji
DKMS poszerzyła się o kilkanaście osób.
Z uwagi na to, że każda zarejestrowana osoba jest niezwykle cenna w nierównej walce z nowotworem
krwi organizatorzy bardzo dziękują wszystkim osobom wspierającym akcję oraz już teraz zapowiadają kolejne takie wydarzenia na obszarze gminy
Perzów.
BG

MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
MARLENA MALĄG Z WIZYTA W DZIENNYM DOMU SENIORA
W DOMASŁOWIE
Minister Marlena Maląg podczas wizyty w powiecie kępińskim w dniu 3 stycznia 2020 r.
spotkała się z seniorami z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Minister żywo
zainteresowana była funkcjonowaniem jednostki oraz aktualnymi problemami seniorów.
„Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć dzisiaj w spotkaniu z państwem w miejscu,
który jak sądzę, stał się już dla wielu z Państwa takim drugim domem. Moja radość jest tym
większa, gdyż ministerstwo, którym kieruję, przyczyniło się do powstania tej placówki w 2018
roku, przeznaczając środki z wieloletniego Programu „Senior+” na utworzenie, wyposażenie
i codzienne funkcjonowanie klubu w kwocie ponad 330 tys. zł” – mówiła minister Marlena
Maląg.
Minister wzięła bezpośredni udział w zajęciach plastycznych z seniorami, w trakcie których
dyskutowała o aktualnych problemach i potrzebach seniorów. Zwróciła również uwagę na
problem starzenia się społeczeństwa oraz na programy rządowe dedykowane właśnie
seniorom. Seniorzy z DDS potraktowali to spotkanie, jako szczególne wyróżnienie. Minister została zaproszona przez seniorki na degustację swojskich
ciast i lokalnych potraw.
Na spotkanie z Minister Marleną Maląg do Dziennego Domu Seniora w Domasłowie przybył również poseł Tomasz Ławniczak, władze powiatu
kępińskiego i gminy Perzów.
JR

NAUKA PŁYWANIA
13 lutego 2020 r. rozpoczął się cykl zajęć pozalekcyjnych, na które Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie w ramach Programu powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać”.
Z tej formy zajęć pozalekcyjnych korzystają uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z gminy Perzów, w tym 15 uczniów z ZS w Trębaczowie i 30 uczniów
z ZS w Perzowie. Zajęcia odbywają się w grupach 15 osobowych na basenie Qarium w Kępnie i realizowane będą do 30 kwietnia 2020 r. w wymiarze 20
godzin szkoleniowych. Projekt dofinansowany jest w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki organizowany przez Wielkopolskie Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe.
WN
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PERZOWIE
Już niedługo mieszkańcy będą się mogli cieszyć kolejną wyremontowaną drogą, których z roku na rok przybywa.
14 lutego 2020 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na przebudowę drogi osiedlowej w
Perzowie.
Zadanie realizowało będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa, które
złożyło najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wyłoniony został po przeprowadzeniu procedury udzielenia
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Łączny koszt inwestycji wynosi 577725,65 złotych. W ramach zadania wykonane zostaną nowe warstwy
konstrukcyjne drogi, nowe nawierzchnie drogi, chodniki, zjazdy. Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień
30 listopada 2020 r.
AS

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWO-KULTURALNEJ
W PERZOWIE
Podczas tegorocznych ferii zimowych w gminie Perzów trwały prace remontowo- modernizacyjne w Szkole
i Gminnym Ośrodku Kultury.
W Zespole Szkół w Perzowie odnowiony został hol górny i dolny oraz szkolne korytarze. Na ścianach pojawiły
się kolorowe prace plastyczne przedstawiające zasady ortograficzne, daty historyczne, tabliczka mnożenia.
Ciemne niegdyś korytarze rozświetlają mapy obrazujące podział terytorialny Polski i świata. Wymienione
zostały też lampy, odnowione zostały drzwi, wymieniono klamki. Szkoła zyskała całkiem nowe piękne oblicze,
przyjazne małemu i dużemu sztubakowi. „Można powiedzieć, że w
takiej szkole aż chce się uczyć” – powiedziała wójt gminy Perzów
Danuta Froń. Warto dodać, że prace plastyczne na ścianach wyszły
spod pędzla mamy jednego z uczniów szkoły i stanowią one
niezwykłą wartość artystyczną. „Mamy nadzieję, że uczniowie
wrócą po feriach do swojej szkoły z jeszcze większym entuzjazmem, bo w tak pięknej szkole nie tylko będą
chcieli się lepiej uczyć, ale też przebywać i rozwijać swoje pasje” – dodała Wójt.
W gminie Perzów dokonały się zmiany również w Gminnym Ośrodku Kultury. Obok pięknej sali widowiskowej
pojawiły się nowe pomieszczenia biurowe z przeznaczeniem na działalność administracyjno-statutową.
Zakupiono nowe wyposażenie: szafy, biurka, stół, krzesła. Pomalowane zostały ściany i wymienione drzwi.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów
(TRGP)
to organizacja pozarządowa o charakterze
pożytku publicznego funkcjonująca na
terenie Gminy Perzów
od 2004 r .

Przekaż 1% podatku
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.
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FERIE W PERZOWIE 2020
Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Biblioteką Publiczną w Perzowie po raz kolejny przygotował dla dzieci zajęcia w ferie zimowe. Mali mieszkańcy
uczestniczyli w warsztatach plastycznych, gdzie pod okiem instruktora tworzyli wspaniałe prace. Powstały piękne bukiety z bibuły, słoje dekorowane
metodą decupage, a także rzeźby z masy solnej. Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia przygotowane przez Centrum Rozrywki Speed Shot Archer Tag i Wirtualna Rzeczywistość. Na sali sportowej rozgrywały się potyczki z łukami a inna grupa mogła przenieść się do wirtualnego świata za
pomocą odpowiedniego sprzętu. Jednego dnia najmłodsi skorzystali także z dmuchanej zjeżdżalni. Chwilę odpoczynku zapewnił seans filmowy z bajką,
a coś dla siebie znaleźli także miłośnicy gier planszowych.
GOK
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PODSUMOWANIE 2019 ROKU
DEMOGRAFIA GMINY W 2019 ROKU
Liczba mieszkańców w Gminie Perzów na początku roku 2019 wynosiła: 3924 (na dzień 01.01.2019 r.), w tym 3786 mieszkańców stałych i 138 czasowych.
Na koniec roku 2019 gminę zamieszkiwało 3893 mieszkańców (na dzień 31.12.2019 r.), w tym 3733 mieszkańców stałych i 160 czasowych.
W 2019 r. narodziły się w gminie 32 osoby, w tym 16 dziewczynek i 16 chłopców. Najczęściej nadawanymi imionami był Mikołaj i Maja.
Zmarło 40 osób w tym 16 kobiet i 24 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 r. wyniósł -8.
W 2019 r. w Gminie Perzów zawarto ogółem 38 małżeństw, było 6 rozwodów.

CO UDAŁO SIĘ ZROBIĆ W GMINIE PERZÓW W 2019 ROKU
1. Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza
Wielka - "Koza Wielka od telewizora, bo plac zabaw woła"
Zadanie współfinansowane w ramach programu „Pięknieje
Wielkopolska Wieś” polegało na zakupie i montażu nowych urządzeń
zabawowych na placu zabaw w m. Koza Wielka wraz z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznych.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 34.633,00 zł,
do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie
34.633,00 zł.

- modernizację stacji uzdatniania wody w Perzowie na kwotę 86.919,07
zł,
- modernizację stacji uzdatniania wody w Trębaczowie na kwotę
84.983,44 zł,
- modernizację stacji uzdatniania wody w Słupi na kwotę 22.385,76 zł,
- projekt modernizacji SUW w Perzowie na kwotę 49.298,40 zł,
- budowy studni na stacji uzdatniania wody w Trębaczowie na kwotę 155
103,60 zł,
- projekt kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w
Perzowie na kwotę 50 430,00 zł,
i poniesiono łączne nakłady w wysokości 398.690,27 zł.

4. Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę
i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy
Perzów

2. Zagospodarowanie stawu na działce nr 73/4 w
sołectwie Domasłów –„Dzieci i ryby głos mają i w
Domasłowie czas wspólny spędzają”
Zadanie współfinansowane w ramach programu „Pięknieje
Wielkopolska Wieś” polegało na odmuleniu i oczyszczeniu zbiornika
wraz z wyprofilowaniem skarp, a także wykonaniu pomostu, tablic
informacyjnych o gatunkach ryb, ustawieniu ławek i koszy na śmieci.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 45.200,00 zł,
do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie
45.200,00 zł.

W ramach przyznanej pomocy finansowej w roku 2019 Powiat Kępiński
wykonał:
- dokumentację techniczną na modernizację drogi powiatowej nr 5716P
na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca
miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze
powiatowej nr 5681P w kierunku m. Turkowy.
- modernizację części drogi powiatowej nr 5681P poprzez wykonanie
nakładki bitumicznej wraz z podbudową w m. Turkowy ( na odcinku od
OSP do młyna ok. 150 mb).
- dokumentację techniczną na modernizację drogi powiatowej nr 5716P
poprzez budowę chodnika w m. Domasłów (na odcinku od szkoły do
stawu).
- modernizację drogi powiatowej nr 5679 P w miejscowości Miechów
poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (na odcinku od skrzyżowania z
drogą gminną do przedszkola ok. 0,4 km).
- modernizację drogi powiatowej nr 5681P Ludwiczyn – Perzów poprzez
wykonanie nakładki bitumicznej (na odcinku ok. 1,8 km).
Przekazano pomoc finansową w roku 2019 w kwocie 450.000,00 zł i w
całości rozliczono.

5. Budowa drogi Perzów – osiedle działka nr 34
W ramach zadania dokonano przebudowy drogi gminnej w
miejscowości Perzów na dł. ca 327 mb. W wyniku realizacji inwestycji
wykonano nową podbudowę i nawierzchnie bitumiczną oraz chodnik z
kostki brukowej. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to
kwota 514.000,00 zł, do końca roku zadanie zakończono i poniesiono
wydatki w kwocie 513.632,44 zł.

6. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych
3. Modernizacja hydroforni i ujęć wody
W ramach zadania dokonano szeregu prac modernizacyjnych w
budynkach hydroforni polegających na modernizacji pokryć dachowych
oraz zbiornika popłuczyn, a także na ujęciach wody, gdzie
przeprowadzono czyszczenie studni głębinowych w Słupi pod Bralinem
oraz w Perzowie. Opracowano także dokumentację dla potrzeb budowy
nowej studni głębinowej w Trębaczowie. Wykonano nową studnię
głębinową w Trębaczowie oraz modernizację istniejących, a także
opracowano projekt na przebudowę stacji uzdatniania wody w
Perzowie.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 410.000,00 zł,
do końca roku wykonano:
Nr 1 (51) luty 2020 r.

W ramach środków własnych na przebudowę dróg gminnych
wykonano następujące zadania:
- modernizację drogi gminnej w Trębaczowie dz. nr 766, wykonano
nowa nakładkę asfaltową na drodze relacji Ligota Zbyczyna, na dł. ca 250
m i szer. ca 5,5 m. Poniesiono nakłady w kwocie 96.172,91 zł
- modernizację drogi gminnej w Miechowie dz. nr 321, wykonano nowa
nakładkę asfaltową na dł. ca 100 mb i szer. ca 3,2 m. Poniesiono nakłady
w kwocie 26.088,87 zł.
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Słupi, wykonano nowa
nakładkę asfaltową na długości ca 73 mb i szer. 5,5 m. Poniesiono
nakłady w kwocie 38.623,87 zł.
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Turkowach, wykonano 100
mb nakładki z masy asfaltowej o szer. ca 5,5 m. Poniesiono nakłady w
kwocie 27.955,71 zł.
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Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota
541.267,58 zł, a do końca roku poniesiono wydatki 539.017,84 zł.

7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Kozie
Wielkiej
W ramach zadania dokonano przebudowy drogi dojazdowej do pól dz. nr
190 na odcinku 100 m poprzez korytowanie, profilowanie i ułożenie
dolnej i górnej warstwy podbudowy z mieszanki granitowej wraz z
wykonaniem poboczy gruntowych.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 19.000,00 zł,
do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie
19.299,08 zł.

12. Montaż chłodni gastronomicznej w Perzowie
W ramach zadania wykonano kompleksową chłodnię gastronomiczna na
potrzeby krótkoterminowego przechowywania żywności w czasie imprez
odbywających się na sali widowiskowej w budynku GOK w Perzowie.
Nakłady poniesione w roku 2019 to kwota 20.000,00 zł. z funduszu
sołeckiego Sołectwa Perzów.

8. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości
Trębaczów
W ramach zadania prowadzono przebudowę drogi dojazdowej do pól na
dz. nr 89 na odcinku 467 m poprzez korytowanie, profilowanie i ułożenie
dolnej i górnej warstwy podbudowy z mieszanki granitowej wraz z
wykonaniem poboczy gruntowych. Wykona się także utwardzenia z
kostki betonowej na pow. ca 197 m2 stanowiące zjazd do ZS w
Trębaczowie oraz zatokę parkingową dla użytkowników ZS w
Trębaczowie.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 141.260,24 zł,
do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie
141.260,24 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzów na
działce ewid. 278
W ramach zadania dokonano przebudowy drogi dojazdowej do pól dz. nr
278 na odcinku 443 m poprzez korytowanie, profilowanie i ułożenie
dolnej i górnej warstwy podbudowy z mieszanki granitowej wraz z
wykonaniem poboczy gruntowych.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 86.100,00 zł,
do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie
86.066,35 zł.

10. Droga dojazdowa do pól - Perzów
W ramach zadania dokonano przebudowy drogi dojazdowej do pól dz. nr
581, 429/31, 430, 161 na odcinku 151 m poprzez korytowanie,
profilowanie i ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z mieszanki
granitowej wraz z wykonaniem poboczy gruntowych.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 29.000,00 zł,
do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie
28.814,72 zł.

11. Modernizacja budynków komunalnych i terenów
przyległych
W ramach zadania dokonano modernizacji dachu budynku
poszkolnego w Domasłowie oraz modernizacji instalacji elektrycznej i
pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domasłowie wraz z wyniesieniem
układu rozliczeniowo – pomiarowego na zewnątrz budynku i montażem
przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Podpisano także umowę i
wykonano ekspertyzę dla pozostałej części budynku poszkolnego w
Domasłowie w celu jego przeznaczenia na mieszkania komunalne i Klub
Seniora.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 78.040,00 zł, a
do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 77.993,52 zł.

13. Utwardzenie placu-drogi przy budynku komunalnym
w Domasłowie
W ramach zadania dokonano utwardzenia placu przy budynku
poszkolnym w Domasłowie, gdzie obecnie mieści się Dzienny Dom
Seniora. Wykonano utwardzenia z kostki betonowej na pow. ca 218 m2.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 41.067,00 zł,
do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie
41.066,97 zł.

14. Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w
Ludwiczynie
W ramach zadania dokonano utwardzenia placu przy budynkach w
Ludwiczynie, gdzie obecnie mieszczą się mieszkania komunalne.
Wykonano utwardzenia z kostki betonowej na powierzchni ca 80 m2.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 13.750,00 zł,
do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie
13.749,48 zł.

15. Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej
w Turkowach
W ramach zadania dokonano utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej
w m . Turkowy. Wykonano utwardzenia z kostki betonowej na pow. ca
120 m2.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 18.843,00 zł,
do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie
18.842,80 zł.

16. Zakup traktorka ze środków FS w Domasłowie
Zakupiono traktorek ogrodowy do pielęgnacji zieleni.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 10.451,31 zł, a
do końca I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 10.451,31 zł.

17. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Perzowie
W ramach zadania wykonano modernizację pokrycia
dachowego budynku Urzędu oraz nowe posadzki z płytek ceramicznych
na ciągach komunikacyjnych w budynku Urzędu, a także remont
pomieszczeń wewnątrz budynku.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 40.000,00 zł,
do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie
37.118,29 zł.

18. Zakup motopompy dla OSP Turkowy
Zakupiono pompę szlamową na potrzeby OSP za kwotę 11.500,00 zł.
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19. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie
W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
docieplanie ścian zewnętrznych oraz stropodachu oraz modernizację
systemu grzewczego.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 750.000,00
zł, do końca roku zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie
750.000,00 zł. Całkowite nakłady na zadanie to kwota 800.159,40 zł.

9

Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 63.000,00 zł,
do końca roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 62.897,28 zł.

21. Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na
dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej
Zaplanowano dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki dla
szpitala w Kępnie. Planowana pomoc finansową w roku 2019 to kwota
4.342,00 zł, dotację rozliczono na powyższe zadania w wysokości
3.599,91 zł.

22. Zakup samochodu dostawczego na oczyszczalnię
ścieków
Zakupiono samochód ciężarowy FORD Transit, w pełni przystosowany
do potrzeb obsługi urządzeń kanalizacyjnych.
Nakłady planowane do poniesienia w roku 2019 to kwota 137.000,00
zł,

20. Budowa przedszkola w Trębaczowie
W ramach zadania planuje się wybudować trzyoddziałowe
przedszkole wyposażone w profesjonalne zaplecze kuchenne, w
którym będą przygotowywane również posiłki dla uczniów Zespołu
Szkół w Trębaczowie. W tym celu podpisano umowę na wykonanie
dokumentacji projektowej, a w latach kolejnych planuje się
przeprowadzenie Inwestycji budowlanej.

Otwarta strefa aktywności przy ZS w Perzowie

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ PERZÓW w 2019 roku
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ZABAWA KARNAWAŁOWA Z BIBLIOTEKĄ
24 stycznia na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trębaczowie odbyła się zabawa karnawałowa
dla klas „0 – IV”. Biblioteka Publiczna w Perzowie zaprosiła do poprowadzenia imprezy animatorki z
Ostrowa Wielkopolskiego, które przygotowały wiele atrakcji. Były tańce, gry, konkursy, bańki mydlane
oraz skręcanie balonów. Wszystkie dzieci świetnie się bawiły i z chęcią włączały do wspólnej zabawy.
Biblioteka

BAL NOWOROCZNY ZERII W PERZOWIE
W sobotę 11 stycznia 2020 r. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Perzowie zaprosił wszystkich członków oraz zainteresowanych na Bal Noworoczny do
restauracji Brzezie. Wszystkich przybyłych uroczyście powitała Prezes Zarządu Krystyna Zapolna
życząc wspaniałej zabawy. Ciepłe słowa do wszystkich zebranych skierowały również Wójt Gminy
Perzów Danuta Froń oraz Sekretarz Gminy Weronika Urbańska. Po mszy koncelebrowanej przez
ks. Pawła Świątka oraz obiedzie wszyscy zgromadzenie ruszyli do wspólnej zabawy. O jakości zabawy
może zaświadczyć fakt, że gdy muzyka grała stoły były puste, zaś sala taneczna pełna. Doskonałą
atmosferę podtrzymał specjalny występ zespołu ,,Perzowianie”, któremu towarzyszyły chóralne
śpiewy gości. Uczestnicy balu wracali w szampańskich nastrojach do domu i czekają na kolejne okazje,
aby spotkać się w tak miłym roztańczonym i rozśpiewanym gronie.
GOK

XVI KARNAWAŁOWY BAL DOBROCZYNNY
Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zorganizowało 8 lutego 2020 r. po raz XVI Karnawałowy Bal
Dobroczynny. Bal jak co roku odbył się w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie.
O godz. 19-stej prezes stowarzyszenia, Longina Biały powitała wszystkich uczestników balu, życząc im
wspaniałej zabawy. O tą nie było trudno, biorąc pod uwagę cały szereg atrakcji przygotowanych przez
organizatorów. O oprawę muzyczną zadbał po raz kolejny zespół PASJA-BAND. Jak co roku nie zabrakło
bogatego menu oraz słodkości. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, ludziom
dobrej woli za wsparcie finansowo-rzeczowe przekazane na organizacje wieczorku karnawałowego.
Jesteśmy wdzięczni za okazane serce, życzliwość i zaangażowanie. Dzięki Państwa pomocy, ofiarności
ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.
Dochód przeznaczony jest wzorem lat ubiegłych na stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół
podstawowych, a także na działania statutowe Towarzystwa m. in.: wsparcie dla organizacji
działających na terenie gminy Perzów, organizację spotkań dla seniorów, podejmowanie inicjatyw na rzecz dzieci.
DD

ZAWODNIK KLUBU KARATE KAMINARI NA MISTRZOSTWACH
EUROPY KADETÓW, JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW W KARATE
OLIMPIJSKIM WKF
Reprezentant Klubu Karate Kaminari, Cyprian Jarczak po raz pierwszy miał możliwość wzięcia udziału w turnieju
wysokiej rangi, jakim były Mistrzostwa Europy Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców w Karate Olimpijskim WKF, które
odbyły się w Budapeszcie w dnia 6-9 lutego 2020 r. Cyprian startując w kategorii kumite kadet +70kg ostatecznie zajął 9
miejsce, przegrywając walkę repasażową z reprezentantem Anglii. ,,Jest to bardzo dobry wynik, za co należą się
Cyprianowi duże brawa! Jesteśmy bardzo dumni i mocno przekonani, że najlepsze jeszcze przed nami. Teraz trzeba
przeanalizować walki, poprawić błędy i jeszcze mocniej wziąć się do pracy” – mówi trener Cypriana Łukasz Lulek.
W Mistrzostwach udział wzięło 1185 zawodniczek i zawodników z 52 państw. Polska reprezentacja liczyła 33 osoby.
Polacy wypadli dobrze plasując się na 23 miejscu w klasyfikacji medalowej zdobywając: jeden srebrny medal, trzy piąte,
trzy siódme i trzy dziewiąte miejsca. Gratulacje dla całej reprezentacji Polskiej Unii Karate.
ŁL

Perzowskie Wieści Gminne

www.perzow.pl

Nr 1 (51) luty 2020 r.

Kultura

11

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W TRĘBACZOWIE
– PODSUMOWANIE ROKU 2019 ROKU
Dla trębaczowskich gospodyń skupionych w KGW koniec 2019 roku obfitował w wiele ciekawych wydarzeń i inicjatyw.
Z racji zbliżających się świąt panie postanowiły rozwinąć swoje talenty, poznając techniki tworzenia dekoracji i dlatego od 29 listopada 2019 r.
w tygodniowym cyklu odbywają się warsztaty rękodzieła. Pod okiem instruktorki pani Iwony – pasjonatki rękodzieła, wykonywały bombki i stroiki
na świąteczny stół.
1 grudnia 2019 r. sympatycy KGW w Trębaczowie wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. Każdy znalazł dla siebie interesujący punkt programu, który
przewidywał zwiedzanie Panoramy Racławickiej i Muzeum Narodowego, zabawny spektakl „Klimakterium i już” w Teatrze Polskim. Uczestnicy mogli
chłonąć świąteczną atmosferę Jarmarku Bożonarodzeniowego i nacieszyć oczy świetlnymi dekoracjami miasta.
Do twórczego działania członkinie Koła zaprosiły również dzieci. 8 grudnia 2019 r. panie zorganizowały najmłodszym zdobienie pierników, które same
wcześniej upiekły; przygotowały polewy, lukier i inne dekoracje cukrowe. Podczas gdy maluchy zajęte były zdobieniem, rodzice mogli poczęstować się
domowym ciastem i kawą. Udekorowane własnoręcznie słodkości każdy mógł zabrać do domu. Niespodzianką dla uczestników były drewniane choinki
wykonane przez panie z KGW i bardzo pomocnych panów.
Trębaczowskie gospodynie dbają o zadowolenie najmłodszych mieszkańców i aby sprawić dzieciom radość, zaprosiły z przedstawieniem „Kłamstwa
Kozy” Największy Objazdowy Teatr Lalek Pinokio. 20 grudnia 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół w Trębaczowie oglądały spektakl pokazujący, że kłamstwo
ma krótkie nogi.
Koło Gospodyń Wiejskich w Trębaczowie w 2019 roku pozyskało wsparcie finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości
4000 zł, które zwiększyło możliwości podjęcia inicjatyw.
KGW Trębaczów

28 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Za nami 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 12 stycznia 2020 r. W tym roku Orkiestra zbierała dla Dziecięcej Medycyny
Zabiegowej. Po raz kolejny do orkiestrowego grania włączyła się Gmina Perzów. Zbiórkę pieniędzy prowadziło 13 wolontariuszy a w sali Widowiskowej
GOK w Perzowie odbyła się impreza połączona z licytacją orkiestrowych gadżetów.
Na scenie GOK wystąpili młodzi muzycy z sekcji gitarowej i wokalnej działającej przy GOK w Perzowie przygotowani przez instruktora Jakuba
Zapolnego. Zebrani goście mogli również wysłuchać koncertu zespołu Perzowianie prowadzonego przez instruktora Grzegorza Góreckiego. Punktem
kulminacyjnym była oczywiście licytacja orkiestrowych gadżetów, której atmosferę skutecznie podgrzewała publiczność.
W sumie na terenie gminy udało się w tym roku zebrać 12 636,32 zł. 8 781,32 zł. zebrali wolontariusze, a zysk z licytacji wyniósł 3 855,00 zł.
Licytowano m.in. tort, kalendarz z autografem Jerzego Owsiaka, okolicznościowe monety, ręcznie malowane koszulki z logo WOŚP, gadżety gminne,
vouchery, kosmetyki, gry, książki i wiele innych gadżetów. Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie składa serdeczne podziękowania darczyńcom,
wolontariuszom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do organizacji tegorocznego Finału WOŚP. Z roku na rok zebrana kwota jest większa
i mamy nadzieję, iż tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych latach.
GOK
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