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NARODOWE CZYTANIE
5 września po raz dziewiąty
odbyła się ogólnopolska akcja
Narodowego Czytania objęta
honorowym patronatem pary
prezydenckiej.
W tym roku czytaliśmy
„Balladynę” Juliusza
Słowackiego.
Biblioteka Publiczna
w Perzowie włączyła się we
wspólne czytanie po raz piąty.
Ze względu na panującą
epidemię, zmieniła się
tradycyjna forma obchodów.
W tym roku biblioteka
zaproponowała mieszkańcom konkurs, w którym mogli wykazać się
zdolnościami aktorskimi oraz reżyserskimi. Uczestnicy konkursu musieli
przedstawić fragment tragedii we własnym zaciszu domowym nagrywając się
na smartfona.
Wszystkie filmiki, które wpłynęły do biblioteki zostały zmontowane w całość,
która została zaprezentowana w trakcie sobotniego spotkania.
Podczas tego wieczoru laureatom konkursu zostały wręczone
nagrody.Powstały film oraz wszystkie nagrania uczestników mozna obejrzeć
na kanale YOUTUBE prowadzonym przez bibliotekę oraz na profilu FB
biblioteki.
Biblioteka

XVIII Sesja Rady Gminy
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CO? GDZIE? KIEDY? w naszej gminie
– termin płatności III raty podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego od osób fizycznych

15
WRZEŚNIA

15

– termin płatności za odpady komunalne obejmujący
m-ce IX i X 2020 r. ( piąta rata)

PAŹDZIERNIKA

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

15

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

16
LISTOPADA

WRZEŚNIA

DOŻYNKI GMINNE
W niedzielę, 23 sierpnia 2020 r. w Domasłowie odbyły się Dożynki Gminne, które w naszej gminie
są wieloletnią tradycją, dzięki której możemy podziękować Panu Bogu za plony, a rolnikom za ich ciężką
pracę. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa uroczystości dożynkowe zostały ograniczone
do Mszy Świętej dziękczynnej w intencji rolników i podziękowaniu za tegoroczne plony. Mszę Świętą
odprawił ksiądz Arkadiusz Wieczorek w kościele pw. Św. Idziego w Domasłowie. Starostowie dożynek:
pani Sylwia Zapolna i pan Błażej Cegła tradycyjnie wręczyli na ręce proboszcza chleb oraz złożyli
wieniec dożynkowy jako symbole tegorocznych zbiorów.
W uroczystościach udział wzięli wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Przewodniczący Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka z radnymi, Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, Sołtysi z terenu Gminy Perzów
oraz liczne zgromadzeni rolnicy i mieszkańcy.
WN

NOWE ZABAWKI NA PLACACH ZABAW
W dniu 10 września br. 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 poprzez doposażenie placów
zabaw. „Mamy nadzieję, że realizacja operacji przyczyni się do poprawy
atrakcyjności miejscowości, a zwłaszcza wpłynie na urozmaicenie spędzania
wolnego czasu z dziećmi” - powiedziała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Całkowita
wartość przedsięwzięta to koszt w wysokości 32 800,00 zł.
DD
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GMINA PERZÓW OTRZYMAŁA PROMESĘ Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
Wójt Gminy Perzów Danuta Froń odebrała z rąk Poseł Parlamentu Europejskiego Andżeliki
Możdżanowskiej promesę w wysokości 806099,00 zł w ramach Rządowego Programu
Inwestycji Samorządowych. Uroczystość wręczenia ,,czeków” odbyła się 6 lipca 2020 r.,
w Starostwie Powiatowym w Kępnie. W spotkaniu udział wzięli włodarze gmin i powiatu
Kępińskiego oraz Poseł na Sejm RP Katarzyna Sójka. Środki przekazane przez rząd będzie
można wykorzystać na takie przedsięwzięcia jak, m.in. remonty szkół i przedszkoli,
inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, modernizację dróg – a także inne
niezbędne lokalnie działania inwestycyjne. Pieniądze będą bezzwrotnie przyznawane
samorządom w formie przelewów na ich wniosek. Stosowny wniosek Gmina Perzów złożyła
w dniu 07.08.2020 r. i wnioskowane środki zostały przelane na jej konto.
WN

REMONTY DRÓG GMINNYCH NA FINISZU
Trwają remonty dróg gminnych, których wykonawcą jest Kępińskie
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. W sierpniu wykonana została
modernizacja drogi gminnej Zbyczyna-Ligota na odcinku 670 mb
poprzez nałożenie nowej nakładki asfaltowej na jednię. Ponadto
remonty obejmują 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. Całość prac
remontowych wyżej wymienionych dróg ma zakończyć się do końca
września bieżącego roku. Wartość inwestycji wyniesie 192519,94 zł.
WN

XVIII SESJA RADY GMINY PERZÓW
W dniu 14 lipca 2020 r. odbyła się XVIII Rady Gminy Perzów. Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2020
rok, ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok w wysokości 24.877.600,12 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu
na rok 2020 wysokości 27.397.544,96 zł. Uchwalono również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 20192039, będące odzwierciedleniem zmian w uchwale budżetowej oraz zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich. W związku z obecnie
panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła realizacji zadania dotyczącego budowy przedszkola w Trębaczowie w roku 2020
dostatecznie szybko i nie będzie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym
harmonogramem zadania dlatego wydłużono realizację ww. zadania z dwóch do trzech lat, realizacja od roku 2020 do roku 2022.
Podczas sesji poruszono temat przebiegu linii Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dyskutowano również o fragmentach dróg
na terenie gminy, które wymagają naprawy lub innej ingerencji.
WN
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BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W KOZIE WIELKIEJ
W Gminie Perzów została podpisana umowa na „Budowę drogi dojazdowej do pól w Kozie Wielkiej”. Droga
na odcinku ok 1000 mb w kierunku od Kozy Wielkiej do stacji paliw w Słupi pod Bralinem wykonana zostanie
z kruszywa granitowego.
Zadanie będzie realizowało Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Kępna, które złożyło najkorzystniejszą
ofertę. Wykonawca wyłoniony został po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Koszt inwestycji to 182.358,82 zł,
która częściowo pokryta będzie z budżetu województwa wielkopolskiego.
Zakres prac obejmuje: karczowanie pni i wycinkę samosiewów w rejonie prowadzenia robót, wymianę konstrukcji
nawierzchni i podbudowy na odcinku 1000 mb, wykonanie podbudowy z kruszywa warstwa dolna 15 cm , warstwa
górna 8 cm na odcinku 1000 mb, wykonanie zjazdów do dróg polnych, wykonanie poboczy gruntowych. Termin
zakończenia prac przewiduje się na 30 październik 2020 roku.
AS

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRĘBACZOWIE
W Gminie Perzów rozpoczynają się prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, która potrwa do 2022 roku.
W miejscowości Trębaczów wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa z przyłączami
do posesji. W ramach inwestycji jednoetapowej przewiduje się wykonanie 6,28 km kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, 3.99 km kanalizacji tłocznej oraz 4 szt. przepompowni ścieków. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano
w ciągach dróg gminnych i powiatowych uwzględniając warunki techniczne. Sieć usytuowano w poboczach
minimalizując uszkodzenia nawierzchni drogowych. Ścieki z m. Trębaczów kierowane będą do przepompowni
głównej P1 skąd rurociągiem tłocznym transportowane będą do istniejącej kanalizacji – studni w m. Domasłów
i dalej 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 3.976.370,57 złotych, która sfinansowana
będzie częściowo z pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Czas realizacji inwestycji przewidziany jest do 30 listopada 2022 roku.
AS

W GMINIE PERZÓW POWSTANIE KLUB SENIORA
Wójt Gminy Perzów podpisała umowę na „Przebudowę budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu
Seniora”. Zakres prac obejmuje przebudowę obiektu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa instalacji
wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz elektrycznej. Jest to pierwszy etap przebudowy, którego celem jest utworzenie
placówki Klubu Seniora w Domasłowie.
Zadanie będzie realizowało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH z Ostrowa Wielkopolskiego. Wykonawca
wyłoniony został po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Koszt inwestycji to 242.989,19 złotych, w tym
137300,00 zł dofinansowania z Programu Wieloletniego ,,Senior+”. Termin zakończenia prac przewiduje się
na 15 grudnia 2020 roku.
AS

JUBILEUSZ 90. URODZIN
Pięknego Jubileuszu gratulowała Panu Albertowi Kucharskiemu Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, która złożyła
dostojnemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, wręczając prezent oraz list gratulacyjny.
Szanowny Jubilat urodził się 8 sierpnia 1930 r. Dzisiaj dla Jubilata najważniejsza jest rodzina, to jej członkowie
sprawiają najwięcej radości. Dzięki zdrowiu Pan Albert może cieszyć się urokami pięknych krajobrazów
w otoczeniu swojego zamieszkania.
Życzymy Panu Albertowi, co najmniej 100 LAT życia w otoczeniu życzliwych ludzi, rodziny, a także niegasnącej
pogody ducha.
Urząd Stanu Cywilnego w Perzowie
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„PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ” 2020 – WYPIĘKNIEJE MIECHÓW
20 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej Wójt Gminy Perzów Danuta Froń
otrzymała z rąk Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego symboliczny czek na kwotę
20 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Plac zabaw
w Miechowie – dzieci biegną po zdrowie” – zagospodarowanie placu zabaw. Podpisana
została jednocześnie stosowna umowa na udzielenie dotacji celowej z budżetu
Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska
Wieś”.
Głównym celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców sołectw, w kierunku ich
zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich
projektów m.in. służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi.
Sołectwo Miechów przy wkładzie pracy własnej mieszkańców zyska nowy wizerunek
placu zabaw, zmodernizowaną i uporządkowaną przestrzeń publiczną. Całkowita
wartość zadania to 35 224,48 zł, z czego pozostałe 15 224,48 zł stanowią finansowe środki własne gminy, środki funduszu sołeckiego
oraz praca własna mieszkańców.
MS

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W PERZOWIE
21 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w Baranowie Wójt Gminy
Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisały
z Prezesem Grzegorzem Grzunką umowę o powierzenie grantu 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.
Kwota przyznanych Gminie Perzów środków finansowych wynosi 15 000 złotych. Wkład
własny grantobiorcy to 22 250,00 zł., a całość projektu to koszt w wysokości: 37 250,00 zł.
Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw
w Perzowie” aby osiągnąć cel: „utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej
służącej poprawie jakości życia mieszkańców Gminy Perzów poprzez modernizację placu
zabaw w Perzowie”. W ramach zadania zostanie zakupiony i zamontowany nowy sprzęt
zabawowy na istniejącym placu zabaw przy budynku Przedszkola w Perzowie zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym. Nowe
urządzenia to m.in. huśtawka wahadłowa sześciostanowiskowa, huśtawka wagowa dwuosobowa, zestaw zabawowy dwuwieżowy
ze ślizgiem wysokości 120 cm ze ścianką wspinaczkową, tuba przejściową, balkonikiem, drabinką łukową, zestaw zabawowy
jednowieżowy ze ślizgiem z tworzywa poliestrowego. Realizację zadania przewiduję się na przełomie miesięcy wrzesień-październik br.
DD

DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA GMINNEGO
W PERZOWIE
Żłobek Gminny w Perzowie otrzymał wsparcie finansowe z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 „Maluch+” 2020 w wysokości 38 880,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie 24 miejsc żłobku w okresie 12 miesięcy,
utworzonych z udziałem środków finansowych z wcześniejszej edycji Programu „MALUCH+”.
MS
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DOFINANSOWANIE NA FUNKCJONOWANIE DZIENNEGO
DOMU SENIORA W DOMASŁOWIE
Dzienny Dom Seniora w Domasłowie otrzymał dofinansowanie na funkcjonowanie
placówki w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020.
Na realizację zadania beneficjent – Gmina Perzów otrzymała kwotę w wysokości 50 400 zł.
Dzięki otrzymanej dotacji seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie mogą
korzystać z usług fizjoterapeuty i pielęgniarki, mają zapewnioną 8 godzinną opiekę i ciepły
posiłek. Dodatkowo seniorzy biorą udział w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych
i komputerowych.
JR
Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020.

PRZY DZIENNYM DOMU SENIORA W DOMASŁOWIE UTWORZONY
ZOSTANIE OGRÓD DYDAKTYCZNY DOFINANSOWANY
Z WFOSIGW W POZNANIU
Gmina Perzów otrzyma dofinasowanie z WFOŚIGW w Poznaniu na utworzenie ogrodu
dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora w Domasłowie. W ramach zadania zakupione
i posadzone zostaną rośliny w tym: drzewa, krzewy a także kwiaty i zioła. Zakupione zostaną
także ławostoły, kosze na śmieci, donice na kwiaty, stojak na rowery i tablica edukacyjna.
Ogród został tak zaplanowany, aby z jednej strony służyły celom edukacyjnym, a z drugiej
estetycznym. „Mam nadzieję, że realizacja zadani uaktywni naszych seniorów z Dziennego
Domu Seniora w Domasłowie, którzy zatroszczą się o życie tego ogrodu i jego walory.
Dla Seniorek będzie to tez okazja do bezpośredniego obcowania z naturą. Z przyjemnością
zaangażują się w zbiór ziół na herbaty, kosmetyki czy mydełka. Pomysły i doświadczenie
naszych seniorów są nieocenione” – powiedziała Wójt gminy Perzów Danuta Froń.
Na realizację zadania gmina otrzymała 19 108,00 zł. z WFOŚIGW w Poznaniu w ramach
programu Edukacja Ekologiczna.
JR
Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

DOFINASOWANIE UTWORZENIA I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+
W DOMASŁOWIE
Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Domasłowie w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020. Wojewoda Wielkopolski przekazał na realizację zadania 137 300,00 zł, Gmina
Perzów z własnych środków finansowych przekazuje 126 171,69 zł. Łączna kwota na realizację zadania to koszt 263 471,69 zł, co pozwoli
na wyremontowanie i dostosowanie do potrzeb seniorów i osób poruszających się na wózkach części budynku po szkole podstawowej
oraz wyposażenie pomieszczeń.
MS
Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020.
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WAKACJE Z GOK I BIBLITEKĄ
Tegoroczne wakacje i lato były zupełnie inne niż zazwyczaj. Mimo panującego stanu epidemii Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie
wraz z Biblioteką Publiczną zorganizowali kilka spotkań dla dzieci i młodzieży z gminy Perzów. Przestrzegając przepisów sanitarnych dzieci
uczestniczyły w plenerze plastycznym, zajęciach muzycznych oraz mogli postrzelać biorąc udział w paintballu laserowym. Pod okiem
pracownika GOK odbyły się także warsztaty haftu komputerowego. Uczestnicy mogli wyszyć dowolny napis tworząc np. własną
indywidualną torbę na zakupy. Na zakończenie lata w dwa sobotnie wieczory mogli się spotkać miłośnicy filmów. Kino plenerowe
jak co roku przyciąga mieszkańców. W tym roku pod chmurką można było obejrzeć doskonały film familijny „Patryk” dla całej rodziny
oraz komedię „ALIBI.COM”. Organizatorzy tegorocznych letnich spotkań składają podziękowania wszystkim uczestnikom za przybycie
i stosowanie się do obowiązujących zasad.
GOK

Zajęcia muzyczne

Warsztaty hafru komputerowego

Plener plastyczny

Kino plenerowe
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Paintball laserowy

Paintball laserowy

Kino plenerowe
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w placówkach oświatowych na terenie Gminy Perzów wyglądało inaczej niż zwykle. Ze względu
na sytuację epidemiczną funkcjonowanie szkół i przedszkoli opierać się będzie o szereg wytycznych GIS i MZ i MEN.
Nie było wspólnego, uroczystego apelu. Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemicznego uczniowie spotkali się
z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.
Nauczyciele przedstawili wychowankom podstawowe zasady funkcjonowania szkół w nowej sytuacji. Uczniowie otrzymali plany
tygodniowe lekcji i podręczniki szkolne.
1 września 2020 roku naukę w Zespole Szkół w Perzowie w klasach I-VIII rozpoczęło 171 uczniów, w tym 24 pierwszoklasistów. W Zespole
Szkół w Trębaczowie w klasach I-VIII jest 121 uczniów, w tym 17 pierwszoklasistów.
Do przedszkola w Perzowie uczęszcza 76 przedszkolaków w tym 16 sześciolatków, a do przedszkola w Trębaczowie 72 dzieci w tym 17
do tzw. „zerówki”. Natomiast w żłobku jest 24 wychowanków.
Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podkreśla, że zrobiono wiele, aby w należycie bezpieczny sposób wszyscy mogli przebywać
we wszystkich placówkach oświatowych. Jednak rola rodziców jest równie istotna, nie należy posyłać do szkół i przedszkoli dzieci,
które mają objawy przeziębienia.
DD

1 WRZEŚNIA - ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września br. przypadła 81. rocznica wybuchu II wojny światowej.
To bardzo tragiczne wydarzenie w historii nie tylko Polski, ale i całej
Europy i świata. Tego dnia przypomina się, jak agresja niemiecka
na Polskę zapoczątkowała dramatyczne wydarzenia. Rokrocznie
tego dnia wspomina się ofiary II wojny światowej. Oddaje się cześć
tym Polakom, którzy przeciwstawili się najeźdźcom. Pamiętamy
również o poległych mieszkańcach Gminy Perzów.
Choć upłynęło już 81 lat, wciąż pamiętamy o tamtych tragicznych
wydarzeniach.
DD

SPOTKANIE KGW
W dniu 20 sierpnia 2020 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie przy altance grillowej o godz. 17.00 Koło Gospodyń Wiejskich w Perzowie
zorganizowało spotkanie integracyjne dla członków i sympatyków KGW. Wszystkich przybyłych gości przywitała Longina Biały – Przewodnicząca KGW
w Perzowie. Obecna była również Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Wójt oraz przewodnicząca KGW wyraziły ogromne zadowolenie z chęci
uczestniczenia w spotkaniu tylu kobiet pomimo sanitarnych obostrzeń. Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście ożywionych rozmów o planach
na dalszą działalność KGW, a także podsumowano poprzedni rok. Podczas spotkania przedstawiciele KGW przygotowali dla każdej uczestniczki mały
upominek. Każda z Pań otrzymała ręcznik z wyszytym swoim imieniem. Wspólnie przy kawie i herbacie biesiadowano do późnych godzin
popołudniowych. Jak wspomniała Przewodnicząca KGW Longina Biały: ….zebrałyśmy się aby wspólnie świętować kilka wydarzeń bo i dzień kobiet,
dzień matki, dzień dziecka, dzień ojca itd. i móc ze sobą porozmawiać i wspólnie spędzić czas na wolnym powietrzu przy muzyce i suto zastawionym
stole. Czas w jakim się znaleźliśmy niestety nie pozwala na rozszerzoną integrację jak było w latach poprzednich dlatego pomysł aby w ten sposób się
spotkać. Życzę Wam wszystkim przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i wytrwałości”. Podczas wspólnego posiedzenia zachowano wszystkie obostrzenia
sanitarne.
KGW w Perzowie otrzymało po raz kolejny dotacje dla kół gospodyń wiejskich w z ARiMR. W ramach otrzymanego wsparcia koło realizuje swoje zadania
statutowe.
DD
Perzowskie Wieści Gminne
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PERZOWIE W PROGRAMIE DOTACYJNYM
„KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ”
„1920-2020 Gmina Perzów pamięta!” to projekt, który prowadzi Biblioteka Publiczna w Perzowie w ramach programu „Koalicje
dla Niepodległej”. Projekt Biblioteki składa się z kilku etapów: kina plenerowego, lekcji historycznej w Zespole Szkół w Trębaczowie,
konkursu na mural, który finalnie zostanie wykonany na przystanku w Trębaczowie. Celem strategicznym programu jest włączenie
mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami
poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.
Realizowane w ramach projektu działania mają za zadanie wzmacniać w mieszkańcach gminy poczucie wspólnoty w oparciu o wartości
wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
NK

Biblioteka poleca na jesienne wieczory...

„Wszystkie nasze dni” - Natalia Sońska
Nina ma wiele szczęścia i robi w życiu to,
co naprawdę kocha. Zamiłowanie do piękna
i harmonii, wrodzony talent organizacyjny
oraz dyplom z zarządzania pozwalają jej
unikać monotonii i nudy. Kobieta prowadzi
własną firmę, organizując przyjęcia weselne,
jednak obowiązki i pośpiech potwierdzają
pewną zasadę – szewc bez butów chodzi.
Zapracowana Nina nie ma nawet głowy
do tego, by zaplanować swój własny ślub!
Na szczęście u jej boku trwa wierny
narzeczony. Nina marzy o tym, by przeżyć
z ukochanym ten jeden wyjątkowy dzień,
lecz codzienność skutecznie odciąga ją od
snucia planów o delikatnej, koronkowej
sukience czy małym przyjęciu w bajecznie
przystrojonym ogrodzie. Choć są
z Mateuszem zgodni, że nie należy specjalnie
się spieszyć, komuś zabraknie wreszcie
cierpliwości…
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„Zanim powróci strach” - Taylor C. L.
Czasem twoja pierwsza miłość nie pozwala
ci odejść…
Kiedy Lou Wandsworth uciekała ze swoim
nauczycielem, Mikiem Hughesem,
do Francji, była przekonana, że jest
on miłością jej życia. Jednak Mike nie był
tym, za kogo go uważała. I zrobił coś,
co sprawiło, że jej życie legło w gruzach.
Teraz trzydziestodwuletnia Lou dowiaduje
się, że Mike jest związany z nastolatką,
Chloe Meadows. Nie mogąc pozwolić
na to, by historia się powtórzyła, kobieta
wraca do domu, by skonfrontować się
ze swoim byłym i wszystkim, co jej zrobił.
Jednak Mike jest drapieżcą najgorszego
gatunku i chociaż Lou próbuje walczyć
o sprawiedliwość, może znów stać się jego
ofiarą…

Perzowskie Wieści Gminne

„Osiedle RZNiW” - Remigiusz Mróz
Wczesne lata dwutysięczne. Blokowisko
na osiedlu RZNiW żyje w rytmie rapu,
oddycha dymem z jointów i nie toleruje
obcych. Na dwunastym piętrze jednego
z bloków mieszka Deso – wychowujący się
bez rodziców chłopak, który na co dzień
musi zmagać się z życiem w skrajnej nędzy.
Pewnej nocy otrzymuje esemesa
z nieznanego numeru. Nadawca pisze:
„Boję się. Chyba ktoś za mną idzie”. Deso
po chwili oddzwania, ale w słuchawce
słyszy jedynie trzaski. Nazajutrz okazuje
się, że zaginęła dziewczyna z jego klasy.
Chłopak nie wie, dlaczego próbowała
skontaktować się akurat z nim, ale uznaje
to za nieprzypadkowe i zaczyna szukać
zaginionej.
Osiedle RZNiW to nie tylko fascynująca
historia kryminalna, ale także świeże
spojrzenie na hip-hopową subkulturę
przełomu wieków i wciąż obecny problem
ubóstwa w Polsce.
www.perzow.pl
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AKCJA INFORMACYJNA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PERZOWIE
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Perzów na lata 2021 – 2027 opracowana została na
podstawie m.in. badań i przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami gminy. W wyniku analizy dokumentu wysunięto
wnioski o niskiej świadomości mieszkańców naszej gminy czym jest przemoc, w szczególności wobec dziecka oraz
gdzie można uzyskać pomoc w powyższej sprawie.
W związku z powyższym powstała inicjatywa zorganizowania akcji lokalnej „MAM NA TO WPŁYW, REAGUJĘ!”
której celem jest zwiększenie świadomości wśród mieszkańców Gminy Perzów dotyczącej problemów
społecznych głównie dotyczących przemocy i agresji wobec dzieci . W ramach akcji pracownicy socjalni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie w określonych terminach będą roznosić ulotki informacyjne po domach, aby
trafiły one bezpośrednio do jak największej liczby mieszkańców. Pracownicy będą również udzielać wszelkich
odpowiedzi na nartujące Państwa pytania.
Akcją objęte zostaną wszystkie miejscowości naszej gminy.
ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie
/-/ Ewa Marzec
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OGŁOSZENIE
Uprzejmie informuję, że z dniem 1 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Perzów został
utworzony punkt do samospisu rolnego 2020 r.
Zainteresowani rolnicy proszeni są o wcześniejszy kontakt z Gminnym Biurem
Spisowym w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu 62 7861852 w celu umówienia wizyty.

Z poważaniem
Sekretarz Gminy
/-/ Weronika Urbańska
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
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REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU
TERENOWY ODDZIAŁ W OSTRZESZOWIE
ZAPRASZAJĄ NA

AKCJE POBIERANIA KRWI
TRĘBACZÓW
dnia: 20.09.2020

(niedziela)

lokalizacja: ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRĘBACZOWIE

AMBULANS
w godzinach od 09.00 do 12.00
Zapraszamy wszystkich chętnych , którzy ukończyli 18 rok życia,
z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.
Drogi krwiodawco, jeśli masz objawy przeziębienia, temperaturę powyżej 37 C,
źle się czujesz lub przebywałeś w ciągu ostatnich 14 dni poza granicami Polski
i od przebytej kwarantanny nie minęło 14 dni prosimy o rezygnację z oddawania krwi.
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