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ZAKOŃCZNIE ROKU SZKOLEGO
26 czerwca 2020 r. na długo pozostanie w pamięci uczniów szkół jako
wyjątkowy … Tego dnia odbyło się pierwsze zakończenie roku szkolnego bez wesołych
piosenek, apelu z wręczaniem nagród, bez gości i rodziców, a przede wszystkim bez
uścisków i serdecznych gestów wychowawców, koleżanek i kolegów.
Podczas krótkich spotkań z wychowawcami i z Dyrekcją szkoły, podsumowano wyniki
w nauce, wręczono nagrody oraz przypomniano o zasadach bezpieczeństwa podczas
wakacji oraz sytuacji epidemiologicznej Covid 19. Mówiąc „do zobaczenia”, życzono
sobie spotkania we wrześniu w murach szkoły.
Również tego dnia, jak co roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przyznała stypendia
naukowe zdolnym uczniom z terenu Gminy, którzy w roku szkolnym 2019/2020
uzyskali najwyższe wyniki w nauce. W tym roku zaplanowana kwota w budżecie
wynosiła 10 tys. zł. Wójt rozdysponowała zaplanowaną kwotę na poszczególne
placówki zgodnie z propozycjami dyrektorów szkół, którzy złożyli stosowne wnioski
do Urzędu Gminy tj. Zespołu Szkół w Trębaczowie i Perzowie. Uczniowie za wyniki
w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe otrzymali nagrody finansowe. W Zespole
Szkół w Perzowie otrzymało 29 osób, a w Zespole Szkół w Trębaczowie
21 wychowanków. Łącznie stypendia otrzymało 50 uczniów.
Wszystkim uczniom życzymy udanych, szczęśliwych, bezpiecznych, przepięknych
wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody. Oby te dni pozwoliły na zasłużony
odpoczynek, nabranie sił i zapału do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami
w nadchodzącym roku szkolnym. Następny dzwonek dopiero we wrześniu.
DD
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CO? GDZIE? KIEDY? w naszej gminie
1
SIERPNIA

- 31
SIERPNIA

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

– termin płatności za odpady komunalne obejmujący
m-ce VII-VIII 2020 (czwarta rata)

15

– termin płatności III raty podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego od osób fizycznych

15
WRZEŚNIA

– termin płatności II raty podatku od środków
transportowych za 2020 rok

23

15
WRZEŚNIA

SIERPNIA

Msza Święta Dożynkowa

SIERPNIA

XV SESJA RADY GMINY PERZÓW
W poniedziałek 27 kwietnia 2020 r., przy zachowaniu
wsze l k i c h ś ro d ków o st roż n o ś c i w zw i ą z ku
z zagrożeniem koronawirusem, obradowali Radni Rady
Gminy Perzów. Zamiast w tradycyjnej sali posiedzeń,
sesja odbyła się w dużo większej sali widowiskowej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie, na której
radni zostali rozlokowani tak aby zachować
odpowiednie odległości. Dla każdego zostały
przygotowane maseczki, rękawiczki, a przed wejściem
można było zdezynfekować ręce.
Po przyjęciu sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie za 2019 rok
oraz z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, radni podjęli 12 uchwał
przewidzianych w porządku obrad. Ustalono sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli w skład której wchodzą: Przedszkole w Perzowie
z oddziałami w Perzowie i w Turkowach oraz Przedszkole w Trębaczowie z oddziałami w Trębaczowie i Miechowie. Radni zdecydowali, że w czasie
zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka rodzicom i opiekunom prawnym przysługuje zwrot wniesionej opłaty za dni, w których żłobek
nie świadczył usług.
Ponadto wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł.
od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Określono również nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za odpady, w którym do obliczenia opłaty
uwzględniono wprowadzone częściowe zwolnienia. Uchwała określa również tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości do zasobów mienia Gminy Perzów na powiększenie działki posiadanej przez gminę, na której
będzie realizowana inwestycja pod nazwą ,,Budowa przedszkola w Trębaczowie”. Zdecydowano również o zaciągnięciu pożyczek długoterminowych
z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem i Trębaczów.
Kolejnymi z podjętych uchwał są uchwały niosące pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku
obrotów gospodarczych w następstwie ponoszenia negatywnych konsekwencji wystąpienia COVID-19 z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości
w podatku od nieruchomości do końca marca br. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki, budowle lub ich części, w zakresie
nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność handlową, usługową lub wytwórczą;
2. w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada ustawowy termin płatności podatku odnotowali pogorszenie płynności
finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, polegającej na spadku obrotów gospodarczych to jest spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 30% (obliczony jako stosunek łącznych obrotów
w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego). Innym wprowadzonym środkiem pomocy przedsiębiorcom jest
przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przy spełnianiu
określonych warunków, m. in. spadek obrotów, o którym mowa wyżej w wysokości nie mniejszy niż 20 %.
Podjęto uchwałę o udzieleniu w drodze dotacji pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań w zakresie budowy i modernizacji dróg
powiatowych w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi Miechów-Ludwiczyn oraz budowę
chodnika w Domasłowie.
Rada Gminy dokonała również przesunięć w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości 23979254,92 zł
oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 wysokości 27499199,76 zł. Dostosowano również Wieloletnią Prognozę Finansową do wartości
budżetu.
WN
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XVI SESJA RADY GMINY PERZÓW
W czwartek, 28 maja 2020 r. obradowali Radni Rady Gminy Perzów.
Ze względu na trwający stan pandemii koronawirusa obrady odbyły się
w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie,
aby możliwe było zachowanie odpowiednich odległości między
uczestnikami.
W trakcie obrad Wójt Gminy Perzów przestawiła Radzie Gminy ,,Raport
o stanie Gminy Perzów w 2019 r.”, który stanowi podstawę debaty
przeprowadzanej na sesji absolutoryjnej. W trakcie sesji przedstawiona
również została ,,Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok”.
W celu zmniejszenia ceny dla odbiorców usług w związku z dużymi
kosztami ścieków skalkulowanych w taryfie dla zbiorowego
odprowadzania ścieków, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która wynosi 15,82 zł /m3 netto,
podjęto uchwałę o dopłacie dla „I taryfowej grupy odbiorców” (tzn. dla:
gospodarstw domowych, jednostek użyteczności publicznej, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych
odbiorców usług) od 13 czerwca 2020 r. do 12 czerwca 2021 r. Dopłata w wysokości 9,34 zł/m3 netto przekazywana przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy.
Radni wyrazili zgodę na nabycie do zasobów mienia komunalnego Gminy Perzów w drodze darowizny nieruchomości lokalowej
położonej w Perzowie nr 78b. Nieruchomość ta stanowi pomieszczenia administracyjno-biurowe, aktualnie użytkowane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie. Zgoda Rady Gminy stanowić będzie podstawę wystąpienia z wnioskiem do Starosty
Kępińskiego o dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Perzów.
Rada Gminy dokonała również przesunięć w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości
24307881,48 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 wysokości 27827826,32 zł. Dochody zwiększono przede wszystkim
o dotację z projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Wydatki związane są z realizacją ww projektu i przeznaczone są na zakup laptopów. Dostosowano również Wieloletnią Prognozę
Finansową do wartości budżetu oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie ,,Umowa – na świadczenie usług w zakresie
prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów:” w związku z koniecznością nowego przeprowadzenia postępowania
spowodowaną upływem dotychczasowej umowy.
W wolnych głosach i wnioskach poruszono temat planowanego terminu powrotu dzieci do szkół, który został przesunięty do czasu
zakończenia egzaminu ósmoklasistów. Ponadto rozmawiano o remontach dróg, wykaszaniu poboczy i oświetleniu ulicznym.
WN

SPOTKANIE WÓJTA Z SOŁTYSAMI
W dniu 17 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń spotkała się
z Sołtysami z terenu gminy Perzów. Spotkanie poświęcone było
omówieniu bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem gminy
w czasie trwania pandemii koronawirusa oraz realizacją inwestycji w 2020
r. Sołtysom zostały przedstawione zasady wynajmowania sal wiejskich
na terenie gminy od dnia 26 czerwca 2020 r. Podczas spotkania omówiono
realizację wydatków z funduszu sołeckiego w trwającym roku
i planach na 2021 rok. W związku z rezygnacją z organizacji wydarzeń
kulturalnych poruszono temat dożynek gminnych, które odbędą się
w ograniczonym zakresie. Dyskutowano również o budowie i remontach
dróg na terenie gminy. Sołtysi zgłaszali sprawy porządkowe z swoich
sołectw. Na koniec spotkania Wójt zaapelowała o dalsze zachowywanie
środków ostrożności.
WN
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XVII SESJA
Wszyscy radni, obecni na XVII sesji, jednogłośnie udzielili Wójt Gminy Perzów wotum
zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
Sesja absolutoryjna odbyła się 22 czerwca 2020 r. w sali widowiskowej w Gminnym
Ośrodku Kultury. W obradach wzięło udział 14 radnych. Przewodniczący Przemysław Łytka
otworzył sesję o godz. 15:00. Nikt z radnych ani Wójt nie zgłosili zmian do porządku obrad
sesji, więc jej przebieg odbył się zgodnie z planem. Najważniejszym tematem absolutoryjnej
sesji było oczywiście podsumowanie ubiegłego roku budżetowego. Informacje o kondycji
naszej gminy – jej finanse, działania inwestycyjne, zadania z zakresu ochrony środowiska,
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa
i porządku oraz wielu innych zagadnień zawarte zostały w obszernym Raporcie o stanie
gminy w 2019 roku.
Po debacie nad raportem odbyło się głosowanie nad uchwałą o udzieleniu wotum zaufania
Wójtowi, które zostało udzielone jednomyślnie. Następnie przedstawiono sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. Planowane dochody
na 2019 r. w kwocie 25266522,91 zł zostały wykonane w wysokości 25282826,46 zł, tj. w 100,06%. Natomiast planowane wydatki
na 2019 rok stanowiły ogólną kwotę 24495425,24 zł, a wykonano je w kwocie 23085964,85 zł, co stanowi 94,25%. Zadania inwestycyjne
wykonano w kwocie 3605344,97, co stanowi 94,32% planu. Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 771097,67 zł, jednak
ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2196861,61 zł.
Wykonanie budżetu za 2019 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie
zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania Rada Gminy Perzów jednogłośnie udzieliła Wójt Gminy – Danucie Froń
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Wójt odbierając gratulacje podziękowała radnym, sołtysom i swoim pracownikom za życzliwość i duży wkład pracy.
Po procedurze absolutoryjnej radni podjęli uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok, ustalając łączną kwotę
dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości 24847141,32 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 wysokości
28367086,16 zł.
WN

GMINA PERZÓW OTRZYMA ŚRODKI FINANSOWE NA BUDOWĘ DRÓG
DOJAZDOWYCH DO PÓL
Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. Gmina
Perzów otrzyma 100000,00 zł dofinansowania na budowę i przebudowę dróg
dojazdowych do pół ze środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie części drogi gminnej łączącej miejscowości
Koza Wielka i Słupia pod Bralinem na odcinku ok 1 km. Zakres planowanych prac
przewiduje korytowanie i profilowanie drogi o szerokości 4m pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie warstwy dolnej podbudowy z mieszanki granitowej 0/63 – gr. 15 cm,
wykonanie warstwy górnej podbudowy z mieszkanki granitowej 0/31,5 gr. 8 cm
oraz wykonanie obustronnych ziemnych poboczy o szer. do 0,5 m. Na budowę drogi
sołectwo Koza Wielka przeznaczyło 20000,00 zł z funduszu sołeckiego na 2020 rok. Dzięki
temu przedsięwzięciu powstanie droga, która polepszy komunikację między
miejscowościami, ułatwi maszynom dojazd do gruntów rolnych, ale również wpłynie
bezpośrednio na jakość życia mieszkańców.
WN
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POROZUMIENIE Z POWIATEM KĘPIŃSKIM W SPRAWIE DRÓG
4 maja 2020 zł Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała porozumienie z Powiatem
Kępińskim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Kępińskiego Roberta Kieruzala
i Wicestarostę Alicję Śniegocką, dotyczące wspólnej realizacji inwestycji w Gminie Perzów.
Porozumienie dotyczy wykonania nowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej
nr 5679P na odcinku Miechów – Ludwiczyn oraz fragmentu chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości Domasłów. Gmina Perzów przekazała na ten cel 200000,00
złotych. Z budżetu Powiatu Kępińskiego przeznaczona jest również kwota 200000,00
złotych. Szacowana łączna wartość zadania wynosi 400000,00 złotych.
WN

PODPISANO UMOWĘ NA REMONTY DRÓG GMINNYCH
30 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów Edyty
Kieruzal podpisała umowę na wykonanie cząstkowych remontów i napraw dróg na terenie całej Gminy
Perzów. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zadanie realizowało będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Kępna, które przystąpiło
do przetargu jako jedna z sześciu firm, składających ofertę w postępowaniu.
Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni dróg utwardzonych poprzez wykonanie
nakładki MMA w m. Zbyczyna, wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych poprzez wbudowanie
masy z otaczarki w miejscowościach Słupia pod Bralinem, Brzezie, Turkowy, Miechów Domasłów,
Zbyczyna, Gęsia Górka oraz wykonanie remontu dróg utwardzonych i nieutwardzonych poprzez
uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową w miejscowości Perzów oraz wykonanie poboczy
z kruszyw w miejscowości Domasłów. Łączny koszt zadania zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy
Perzów i wyniesie 192.510,94 złote. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewiduje się
na 30 września 2020 roku.
AS

ZEBRANO FOLIE ROLNICZE
Gmina Perzów zrealizowała przedsięwzięcie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Racjonalne
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. Usługę odbioru, transportu,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów realizowało przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
SO-MASZ s.c. Janusz Socha Krzysztof Socha z Łasku. Firma zebrała na terenie Gminy Perzów
72,25 Mg odpadów łącznie. Odpady przekazane zostały do docelowej instalacji oraz poddane
procesowi unieszkodliwienia lub odzysku.
AS

PODPISANO POROZUMIENIE NA DOFINANSOWANIE UTWORZENIA
KLUBU SENIORA W DOMASŁOWIE
Gmina Perzów podpisała porozumienie o dofinansowaniu zadania realizowanego
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020
Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” jako jednorazowe wsparcie
finansowe na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Domasłowie. Na utworzenie
Klubu „Senior+” Gmina wnioskowała o 137 300,00 zł, co stanowi 52% całkowitych kosztów
zadania i taka kwota została zatwierdzona. W ramach zadania zostanie wyremontowana
część budynku po przedszkolu w Domasłowie, która będzie przystosowana i wyposażona
na potrzeby tworzonego Klubu „Senior+”. Klub ma być miejscem spotkań osób starszych,
ich aktywizacji, integracji społecznej, wspólnych działań kulturalnych. Jego powstanie
poszerzy ofertę Gminy skierowaną do seniorów.
MS
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LAPTOPY PRZEKAZANO DO SZKÓŁ
Gmina Perzów znalazła się na liście wniosków o przyznanie
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, ZDALNA SZKOŁA. Dofinansowanie obejmuje zakupy
laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego
realizacje zdalnych lekcji. Na realizację tego zadania gmina otrzyma
dofinansowanie w wysokości 44 800,00 zł co stanowi 100% wartości
zakupu sprzętu. Zakupione laptopy, łącznie 16 szt. przekazane zostały
odpowiednio do Zespołu Szkół w Perzowie oraz do Zespołu Szkół
w Trębaczowie. Szkoły, na podstawie wcześniej przeprowadzonego
rozeznania przekażą laptopy uczniom, którzy mają największe problemy
z dostępem do sprzętu i organizacją całego procesu uczenia się z domu.
Zgodnie też z założeniami projektowymi, po zakończonym okresie
epidemii zakupione laptopy przejdą w posiadanie szkół i stanowić będą
wyposażenie sal komputerowych. Projekt został ogłoszony przez
Centrum Projektów Polska Cyfrowa i jest odpowiedzią na obecną
sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem w Polsce stanu
epidemii spowodowanej zakażeniem koronawirusem.
DD
Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
30 uczniów z ternu gminy Perzów przystąpiło do egzaminu
ósmoklasisty, sprawdzającego wiedzę uczniów kończących szkołę
podstawową. W wtorek 16 czerwca 2020 r. uczniowie pisali egzamin
z języka polskiego, kolejnego dnia w środę egzamin z matematyki,
a w czwartek odbyła się ostatnia część - egzamin z języka obcego.
Największa grupa ósmoklasistów - 96,67% zadeklarowała
przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego, a jedynie 3,33%
z języka niemieckiego. Pierwotnie miały one zostać przeprowadzone
od 21 kwietnia 2020 r. Na egzaminie obowiązywał reżim sanitarny,
zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Centralną Komisję
Egzaminacyjną. Napisanie egzaminu to warunek ukończenia szkoły
podstawowej. Wyniki mogą zaważyć na tym, czy uczniowie dostaną
się do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Uczniowie
wyniki poznają do 31 lipca br.
WN
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DOFINANSOWANIE DLA ANIMATORÓW ORLIKA
Gmina Perzów od czerwca przystąpiła do Projektu Orlik 2020 r., w ramach którego
dofinansowane zostanie wynagrodzenie Animatorów sportu zatrudnionych
na Kompleksie Boisk Sportowych Orlik w Perzowie. Wartość pozyskanego
dofinansowania zewnętrznego to kwota 8400 zł. Pozyskane środki umożliwiają
wydłużenie czasu funkcjonowania Orlika, na którym prowadzenie zajęć rozpoczęło
się w maju. Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem,
którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży poprzez udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych,
dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych
przez Ministra Sportu. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju
korzystanie z Orlika w Perzowie możliwe jest z zachowaniem zasad higieny
oraz wytycznych określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Perzów.
DD

NOWE OBLICZE PERZOWSKIEGO PRZYSTANKU
Dzięki zaangażowaniu Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej przystanek
w Perzowie zyskał zupełnie nowe oblicze.
Na początek gruntownie odnowiono wszystkie
ściany, następnie pędzle do rąk chwyciły
pracownice GOK i Biblioteki: Natalia
Kowalczyk, Monika Domagała, Iwona Witczak.
N owe m a l ow i d ł a p r zyc i ą ga j ą wz ro k
mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych,
którzy wśród drzew z uśmiechem podziwiają
kolorowe sowy.
GOK

KONKURS PLASTYCZNY „WIDOK Z MOJEGO OKNA”
Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie przeprowadził konkurs plastyczny dla dzieci z gminy Perzów. Ostatni czas spędzaliśmy głównie
w domu, w związku z czym zadaniem uczestników było stworzenie pracy nawiązującej do tematu „Widok z mojego okna”. Obrazki można
było przesłać droga elektroniczną. Na konkurs wpłynęło 16 prac. Komisja konkursowa nagrodziła wszystkie prace, szczególnie
wyróżniając trzy z nich. Uczestnicy sami będą mogli wybrać nagrody wykorzystując vouchery. Gratulujemy.
Wyróżnieni:
Konrad Mierzba,
Michał Poręba,
Antoni Baliński
GOK
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BIBLIOTEKA NA YOU TUBE
Nagłe zamknięcie bibliotek i społeczna izolacja oraz zamknięcie szkół i przedszkoli
spowodowane przez COVID – 19 zabrała bibliotekarzom możliwość spotkań ze swoimi
czytelnikami, zwłaszcza z tymi najmłodszymi. W związku z tym dyrektor Biblioteki
Publicznej w Perzowie postanowiła spotkać się z nimi online. W ten sposób narodził się
pomysł działalności na znanej platformie You Tube. „Poprzez kanał bibliotekara.pl chcemy
spotkać się z naszymi małymi czytelnikami, którzy do tej pory pojawiali się w bibliotece.
Zachęcamy wszystkich do subskrybowania naszego kanału by móc na bieżąco oglądać filmy
pt.. „BIBLIOTEKA DZIECIOM”. Jest to również forma nowoczesnej promocji czytelnictwa
i dotarcie do większej ilości czytelników.” –mówi dyrektor biblioteki Natalia Kowalczyk.
Od marca na profilu bibliotekara.pl pojawiają się krótkie filmiki, w których czytane są bajki
dla dzieci. Obecne czasy w pewien sposób zmuszają nas do „podążania za techniką
i nowoczesnością”. Jak widać również Biblioteka Publiczna w Perzowie nie odpuszcza i stara
się by dorównać kroku swoim czytelnikom.
Biblioteka

BIBLIOTEKA POLECA

„Żony nazistów. Kobiety kochające
zbrodniarzy” - James Wyllie
Gdy świat cierpiał głód, one żyły
w przepychu, wśród zrabowanych dzieł sztuki,
niewolniczej służby, jedząc warzywa
i owoce z ogrodów uprawianych przy obozach
koncentracyjnych. Kochały, kłóciły się,
rywalizowały o pozycję w oczach wielbionego
Hitlera. Nieostrożne zachowanie kobiety
mogło zniszczyć karierę i reputację męża
w oczach nazistowskiej elity. Niemieckie żony
stały u boku hitlerowskich zbrodniarzy, równie
gorliwie jak oni wyznając nazistowską
ideologię. Jakimi kobietami były Gerda
Bormann, Magda Goebbels, Carin i Emmy
Goering, Ilse Hess, Lina Heydrich i Margaret
Himmler, żony i przyjaciółki luminarzy
III Rzeszy. Czy miały na nich wpływ?
Ile wiedziały?Kobiety nazistów nie były
postaciami drugorzędnymi, nieświadomymi
czynów bliskich im mężczyzn. Życie u boku
potwora było wyborem każdej z tych kobiet.
Ta książka przywraca im miejsce na pierwszym
planie niechlubnej historii.
Perzowskie Wieści Gminne

„Motyw ukryty. Zbrodnie, sprawcy
i ofiary. Z archiwum profilera”- Katarzyna
Bonda, Bogdan Lach
Wstrząsające zbrodnie. Prawdziwe
historie. Autorka bestsellerowych
powieści kryminalnych Katarzyna Bonda
i wybitny profiler dr Bogdan Lach
przedstawiają najciekawsze sprawy
z archiwum policyjnego psychologa
śledczego.
Autorzy krok po kroku prowadzą
c zy te l n i kó w p r zez ko l e j n e e ta p y
poszukiwań sprawców zbrodni.
Znajdują dowody lub zbierają dane
wiktymologiczne tam, gdzie na pierwszy
rzut oka ich nie ma. Demaskują tajemnice
z pozoru zwykłych ludzi, którzy okazują się
przestępcami.
Dzięki umiejętnościom i pracy profilera
winowajcy odpowiedzą za popełnione
zbrodnie…

www.perzow.pl

„Widoki” – Agnieszka Lis
Dziesięć lat temu wspólne wakacje
na Wyspach Kanaryjskich zmieniły ich
życie. Od tamtej pory każdy z nich pisze
dla siebie zupełnie nową historię. Dorosły
już Kacper usiłuje ratować rozpadające
s i ę m a ł że ń s t w o , D a r i u s z w a l c z y
o wyczekiwany awans, a zakochana
Sandra stara się znaleźć wspólny język
z nastoletnią córką. Ich drogi wciąż
przecinają się w mieście nieograniczonych
możliwości i spełniających się marzeń.
Jak daleko można się posunąć, aby odnieść
sukces? Kto ma prawo decydować o naszej
przyszłości? I czy miłość naprawdę
wszystko zwycięży?
Codzienne wyzwania, wspólne radości
i tajemniczy pamiętnik skrywający
mroczne sekrety. Agnieszka Lis pokaże
wam stolicę, jakiej nie znacie!
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BOŻE CIAŁO
11 czerwca 2020 r obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej. Tradycyjne uroczystości związane ze świętem Bożego
Ciała obejmują mszę świętą, po której następuje procesja do specjalnie
zbudowanych czterech ołtarzy. We wszystkich parafiach na terenie
naszej gminy mieszkańcy bardzo angażują się w ich ubieranie.
Podobnie Święto Bożego Ciała obchodzi nasza zaprzyjaźniona Gmina
Erdőtelek z Węgier. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć pokazujących jak
święto jest obchodzone właśnie u nich.
WN
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STYPENDIA OD TOWARZYSTWA ROZWOJU GMINY PERZÓW
Członkowie Zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r. dokonali przyznania rocznych nagród
dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Perzów. Nagrody finansowe dla uczniów przydzielono w oparciu o Regulamin nagród
Towarzystwa Rozwoju Gminy.
W tym roku nagrodzono 14 uczniów.
Z Zespołu Szkół w Perzowie nagrodzonych zostało jedenastu uczniów, a w Zespole Szkół w Trębaczowie wyróżniono trzy uczennice.
Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów gratuluje uczniom oraz rodzicom za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne
uczestnictwo w życiu szkoły oraz za zasługi w rozwoju i promocji Gminy Perzów w roku szkolnym 2019/2020.
DD
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