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Drodzy Mieszkańcy!

R

ok 2016 przeszedł do historii.
Witam Państwa serdecznie
w Nowym Roku. Ten rok to
kolejne 12 miesięcy na realizację
nowych wyzwań, ważnych inwestycji
i nowych projektów. W grudniu ubiegłego
roku radni przyjęli budżet na 2017 rok,
pozytywnie zaopiniowany przez
Regionalną Izbę Obrachunkową,
do którego realizacji przystąpiliśmy
z początkiem stycznia.
Kładziemy nacisk na dokończenie
rozpoczętych inwestycji. Mam tu na myśli
budowę sali gimnastycznej w Trębaczowie
oraz długo wyczekiwanej sieci
kanalizacyjnej we wsi Turkowy. Ponadto skupimy się na budowie nowych
i remontach dróg istniejących. Planujemy poprawę bezpieczeństwa poprzez
budowę chodnika na odcinku drogi w Trębaczowie. Mam nadzieję, że uda
nam się skończyć inwestycje drogowe, które planowaliśmy razem
z Powiatem Kępińskim jako zarządcą dróg powiatowych na terenie Gminy
Perzów.
Na 2017 rok została zaplanowana również wymiana ulicznych lamp
oświetleniowych w Trębaczowie i Domasłowie. Poza tym uzupełnione zostaną
braki w oświetleniu w innych wsiach na terenie gminy.
Wzorem lat ubiegłych realizowany będzie fundusz sołecki. Czuję, że ta forma
realizacji zadań na wsiach jest dla Państwa ważna.
W tym numerze wiele stron poświęcamy na podsumowanie 2016 roku.
Dla Gminy Perzów był to dobry rok, obfitujący w realizację wielu zadań
i zamierzeń.
Udało nam się wybudować żłobek i zmodernizować przedszkole
w Perzowie, zrealizowaliśmy 4 projekty dofinansowane z Wielkopolskiej
Odnowy Wsi, wymieniliśmy oprawy lamp oświetlenia ulicznego
w Miechowie oraz wykonaliśmy oświetlenie na Zbyczynie. Wymieniliśmy
wodomierze w Domasłowie, Trębaczowie, na Zbyczynie i Szczęściu. Wspólnie
z sołectwami zrealizowaliśmy fundusz sołecki, z którego zadania w znacznym
s t o p n i u z o s t a ł y d o d a t k o w o d o f i n a n s o w a n e z b u d ż e t u g m i n y.
O tych wszystkich działaniach, najważniejszych przedsięwzięciach minionego
roku, statystykach przeczytacie Państwo w niniejszym wydaniu Perzowskich
Wieści Gminnych.
Wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia w każdej z Naszych miejscowości,
ale proszę o cierpliwość. Wszystkie Państwa potrzeby mam na uwadze.
Życzę sobie i Państwu, aby rozpoczęty już 2017 rok był lepszy od minionego 2016.
Przyjemnej lektury!

Otwarcie Żłobka Gminnego w Perzowie
czytaj na stronie 3 >>

Finał WOŚP w Gminie Perzów
czytaj na stronie 4 >>

Podsumowanie roku 2016

czytaj na stronie 5 >>

Zimowe utrzymanie dróg

czytaj na stronie 11 >>
Kalendarz odbioru odpadów na rok 2017
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Gmina Perzów
Trębaczów, Ligota, Zbyczyna, Domasłów, Szczęście.

Danuta Froń
Wójt Gminy Perzów
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CO? GDZIE? KIEDY?
21

Upływa termin płatności opłaty za odpady komunalne

Dzień Babci

22

15

STYCZNIA

LUTEGO

Dzień Dziadka

30

15
LUTEGO

STYCZNIA

do

STYCZNIA

10

Bal Charytatywny organizowany przez Towarzystwo
Rozwoju Gminy Perzów i Publiczne Gimnazjum w
Perzowie,

Ferie zimowe

LUTEGO

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

Upływa termin płatności podatku od środków
transportowych (I rata)

1
LUTEGO

do

28

15

LUTEGO

MARCA

18
LUTEGO

Upływa termin płatności podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego.

Wszystkim Babciom i Dziadkom
z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia,
siły, spokoju, uśmiechu i samych radosnych chwil
spędzonych w gronie najbliższych.
Dziękujemy za Wasze życiowe rady
i przekazywanie swej mądrości
następnym pokoleniom.

KONCERT KOLĘD

W

niedzielę 15.01.2017r. w kościele p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach
odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek z udziałem Zespołu Kolędników z Mikstatu pod
dyrekcją prof. Stanisława Sztukowskiego. Młodzi artyści wykonali znane wszystkim
kolędy w nowych aranżacjach Pójdźmy wszyscy do stajenki, Gdy Śliczna Panna, czy Dzisiaj w Betlejem.
Licznie przybyli do turkowskiego kościoła mieszkańcy gminy Perzów mogli również usłyszeć mniej
znane kolędy i pastorałki, chociażby: Jerozolima, A cóż to za dziecina, Dziś w stajence, Angels from the
realms of Glory, Mamo, czy już wiesz.
Gospodarzami koncertu byli ks. Ryszard Zieliński – proboszcz Parafii p.w. Dziesięciu Tysięcy
Męczenników w Turkowach oraz Danuta Froń – Wójt Gminy Perzów. Współorganizatorem koncertu
był Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie.
GOK

ZESPÓŁ PERZOWIANIE Z KOLĘDĄ w Domasłowie i Turkowach

Z

espół Perzowianie w czasie minionego weekendu koncertował w kościołach gminy Perzów.
W sobotę 21 stycznia podczas wieczornej Mszy Św. w kościele p.w. Św. Idziego Opata
w Domasłowie a już następnego dnia rano w kościele Dziesięciu Tysięcy Męczenników
w Turkowach. Repertuar zespołu został starannie przygotowany, dostosowany do obrzędu Mszy Św.
oraz do koncertu po jej zakończeniu. W obu świątyniach rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki.
Niektóre z nich zespół śpiewał wspólnie z zebranymi w kościele, ale były tez kolędy, których wyjątkowe
wykonanie należało tylko do zespołu: Gore gwiazda Jezusowi, Jakaś jasność, Śliczna Panienka, Na polanie,
Nie było miejsca dla Ciebie, Bóg się rodzi. Perzowianie przygotowali także specjalny utwór z urodzinową
dedykacją dla ks. Arkadiusza Wieczorka, proboszcza parafii Domasłów. Życzenia urodzinowe złożyła
również wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Na zespół Perzowianie czekały miłe upominki od obu księży
perzowskich parafii oraz podziękowania W najbliższym czasie zespół Perzowianie rozpoczyna
przygotowania do uroczystego jubileuszu związanego z 10-leciem istnienia zespołu
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UROCZYSTE OTWARCIE ŻŁOBKA GMINNEGO W PERZOWIE

W

dniu 10 stycznia 2017 r. uroczyście otwarto żłobek oraz przebudowane przedszkole w Perzowie.
Budowa wraz z przebudową trwała pół roku. Całość powierzchni wynosi 236 m 2. 24 dzieci znajdzie
miejsce w żłobku, natomiast do przedszkola uczęszcza obecnie 50 dzieci. Całkowity koszt inwestycji to
kwota 1 647 123,00 zł. w tym: przebudowa przedszkola: 812 481,93 zł, budowa gminnego żłobka: 834
641,07 zł., w tym dofinansowanie budowy żłobka z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
programu ,,Maluch edycja 2016 moduł 1” – 547 123,00 zł. wkład własny: 287 518,00 zł. - Dzięki staraniom pani
wójt ten piękny obiekt będzie służył tutaj rodzinom, mieszkańcom. Rządowy program „MALUCH” w Wielkopolsce
wsparł inwestycję kwotą 18 mln zł, to są potężne pieniądze - mówiła wicewojewoda Marlena Maląg.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie budynku żłobka i przebudowa budynku przedszkola wraz z dojściami
i podjazdami, wewnętrzną instalacją wod.-kan., p.poż., centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wentylacją mechaniczną, inst. elektryczną, przebudową kotłowni i rurociągu ciepłowniczego oraz przyłączami:
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej. Wykonawcą inwestycji był Zakład Projektowo-Budowlany PROJEKTOBUD Andrzej Połomski. - Ostatnie dni przed
otwarciem były już bardzo gorączkowe. Chciałabym, aby dzieci zawsze tutaj się dobrze czuły, a rodzice byli zadowoleni i wiedzieli, że dzieci są tutaj bezpieczne.
Dzieci mają piękne sale, jadalnię, toalety. Możemy pochwalić się również piękną, nowoczesną kuchnią. Chciałabym podziękować wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego obiektu… - powiedziała Danuta Froń, wójt gminy Perzowa.
Otwarcia żłobka dokonali wspólnie Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, wicewojewoda Marlena Maląg, Przewodnicząca Rady Gminy Perzów Renata Włodarczyk
oraz Dyrektor żłobka i przedszkola Barbara Maras poprzez wypuszczenie balonów. Obiekt poświęcił ks. Ryszard Zieliński, proboszcz parafii w Turkowach.
Swą obecnością zaszczycili także: Dyrektor biura poselskiego Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bożeny Henczycy - Ewelina Pieles, asystentka Poseł
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andżeliki Możdżanowskiej - Donata Nowak, Przewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Baliński, Wójtowie z Powiatu
Kępińskiego: Bogumiła Lewandowska-Siwek i Grzegorz Hadzik, Burmistrzowie i Wójtowie z sąsiednich Miast i Gmin: Wójt Gminy Dziadowa Kłoda Robert Fryt;
Burmistrz Miasta i Gminy Syców Sławomir Kapica; Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz Jarosław Głowacki, Przedstawiciel Komendanta Powiatowej Policji
w Kępnie Mirosław Wiśniewski, Radni i Sołtysi z terenu Gminy Perzów, Przewodnicząca Rady Rodziców Natalia Kowalczyk wraz przedstawicielami rodziców,
Andrzej Połomski – właściciel Zakładu Projektowo-Budowlanego PROJEKTOBUD, Łukasz Patyk – kierownik budowy, inspektorzy nadzoru - Piotr Wasiucionek
i Piotr Witczak, Pracownicy Urzędu Gminy, Dyrektorzy Szkól: Artur Tokarz, Leszek Urbański, Radio i Telewizja SUD. Część artystyczna przygotowały dzieci
z przedszkola w Perzowie.
Uroczyste otwarcie obiektu poprzedziły ,,Drzwi Otwarte przedszkola i żłobka w Perzowie”, które zorganizowano 10 grudnia 2016 r. Rodzice i przyszłe
przedszkolaki a także zainteresowani mieszkańcy mogli zobaczyć efekt budowy nowej placówki oświatowej. Dzieci mogły zapoznać się z personelem i nowymi
salami w przedszkolu. Drzwi otwarte pozwoliły przedstawić placówkę jako środowisko przyjazne dziecku, otwarte na jego potrzeby oraz wychodzące naprzeciw
oczekiwaniom rodziców.
Dominika Drapiewska

Realizacja projektów w ramach IV edycji konkursu
,,ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”

G

mina Perzów, na przełomie listopada i grudnia 2016r realizowała dwa zadania współfinansowane przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego: „Zakup wyposażenia i materiałów do sali wiejskiej w Miechowie”
i „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Trębaczowie”. W ramach zadania, w sołectwie Miechów dokonano
zakupu 30 szt. krzeseł z wysokim oparciem, 10szt. stołów rozkładanych, 7 szt. firan i 7 kompletów karniszy
okiennych. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 8 999,40 zł w tym środki własne gminy 2 499,40 zł, środki z funduszu
sołeckiego 3 500,00 zł, dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego 3 000,00 zł. W sołectwie Trębaczów
doposażona została kuchnia w świetlicy wiejskiej. Dokonano zakupu kompletu naczyń do zastawy stołowej (10szt.
salaterek dużych, 20szt. salaterek małych, 20szt. salaterek małych podłużnych, 40szt.
dzbanuszków do śmietany), kompletu naczyń szklanych (60szt. szklanek 250ml, 60szt. literatek
150ml, 60szt. literatek 150ml, 60szt. kieliszków 25ml, 200szt. pucharków do lodów), kompletu sztuccy ( 100szt. łyżek, 100szt.
łyżeczek, 100szt. widelcy100szt. noży, 200szt. łyżeczek do lodów, 200szt. widelczyków do ciasta), kompletu naczyń do gotowania
(4 patelnie duże, 4 patelnie do naleśników, 2 rondle do pieczenia), 20 termosów konferencyjnych 1,5 l., 40 koszyczków do chleba,
20 zestawów do przypraw. Zakupiony został taboret gazowy i mop parowy-karcher. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9
039,00 zł, środki własne gminy 2 539,00 zł, środki z funduszu sołeckiego 3 000,00 zł, dotacja z budżetu Województwa
Wielkopolskiego 3 500,00 zł. Zadania zrealizowano w ramach IV edycji konkursu „Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw”,
którego celem było wsparcie uczestników programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 w działaniach na rzecz rozwoju
własnej miejscowości i wzmocnienia procesu rozwoju wsi w regionie.
JR
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W GMINIE PERZÓW

P

o raz kolejny do orkiestrowego grania włączyła się Gmina Perzów. Od wczesnych godzin
rannych na terenie całej gminy 18 wolontariuszy zbierało pieniądze dla ratowania życia i
zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom. W godzinach popołudniowych w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się
koncerty i pokazy lokalnych artystów połączone z licytacją orkiestrowych gadżetów.
Na perzowskiej scenie zaprezentowali się młodzi karatecy z Klubu Karate Kaminari, sekcja
instrumentalno-wokalna działająca przy GOK w Perzowie, szkoła tańca Glam Dance Studio. Odbył się
także koncert zespołu Perzowianie, swoje talenty wokalne prezentowały dzieci z ZS w Perzowie i ZS
w Trębaczowie. Na zakończenie wystąpił duet One Night z Ukrainy. Licznie przybyli mieszkańcy gminy
Wolontariusze
licytowali orkiestrowe gadżety. Licytowano m.in. okolicznościowy tort WOŚP, obrazy, książki, płyty
CD ofiarowane przez darczyńców z Gminy Perzów, a także monety i kalendarz z autografem Jurka
Owsiaka oraz wiele innych atrakcyjnych przedmiotów. W sumie w perzowskim sztabie WOŚP
zebrano 10 704 22 zł. 8099.22 zł zebrali wolontariusze, a zysk z licytacji wyniósł 2 605 zł. Na zakończenie ok. godziny 2000 nad Perzowem rozbłysło
światełko do nieba.
Organizatorzy perzowskiego sztabu dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji WOŚP w Perzowie, w szczególności
darczyńcom i sponsorom.
GOK

Perzowskie Wieści Gminne
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PROMOCJA
W 2016r. byliśmy organizatorami
i współorganizatorami szeregu imprez
i wydarzeń kulturalnych, które cieszyły się
ogromną popularnością.
Współorganizowaliśmy Śniadanie Wielkanocne,

które w 2016r. odbyło się w Słupi pod Bralinem,
Koncert dla Mam, Dni Gminy Perzów, na których

główną gwiazdą był zespół Mesayah, połączone

z turniejem wędkarskim, siatkówki plażowej i piłki
nożnej chłopców o Puchar Przewodniczącej Rady
Gminy, a także Przystanek Happy Bus, Dożynki

w Miechowie oraz Wigilię Gminną w Trębaczowie.
Ponadto jak co roku Urząd Stanu Cywilnego
zorganizował Jubileusze z okazji 60-cio i 50-ciolecia
pożycia małżeńskiego.
Przeprowadziliśmy
k o n k u r s
n a
,,Najpiękniejszą
C h o i n k ę
Bożonarodzeniową”.
Prace laureatów
konkursu zostały
umieszczone na
g m i n nyc h ka r t ka c h
świątecznych.
Rozstrzygnięto również
konkurs na projekt
graficzny odznaki
,,Zasłużony dla Gminy
Perzów”.
Promowaliśmy gminę
w mediach zewnętrznych.
I nfo r m a c j e o g m i n i e
ukazywały się przez cały
rok w mediach o zasięgu
regionalnym, m. in.
w Radiu SUD, Kurierze
L o ka l ny m , Tygo d n i ku
Kępińskim, Pulsie
T y g o d n i a
i Gazecie Sycowskiej. Wydaliśmy 7 wydań
biuletynu informacyjnego ,,Perzowskie Wieści
Gminne”.

5

SPRAWY OBYWATELSKIE
Liczba ludności na dzień 31.12.2016r. – 3 879,
w tym:
- osoby zameldowane na pobyt stały – 3791
- osoby zameldowane na pobyt czasowy – 88
Liczba dzieci urodzonych – 43
Liczba osób zmarłych – 43
Wydano 570 dowodów osobistych.
Wydano 21 aktów małżeństwa. 3 małżeństwa
zawarto w Urzędzie Stanu Cywilnego.
......................

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
Gmina Perzów w 2016 r. pozyskała
środki na:
1. Budowę żłobka gminnego w Perzowie.
Kwota dofinansowania 547 123,00 zł. środki
własne 287 518,00 zł z programu Maluch 2016
moduł 1 MRPiPS.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
poprawiającej estetykę miejscowości. Konkurs
organizowany przez Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi UM w Poznaniu. W VI edycji
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
dofinansowanie uzyskały sołectwa Perzów
i Turkowy. Program zakładał dofinansowanie
inicjatywy mieszkańców sołectw, uczestniczących
w samorządowym programie Wielkopolskiej
Odnowy Wsi:
- „Perzowska Ławeczka – miejsce integracji
i w y p o c z y n k u w c e n t r u m P e r z o w a ”,
dofinansowanie 22 999,00 zł , środki własne

Gmina Perzów zajęła 63 miejsce w Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu
Terytorialnego 2016, w kategorii gmin wiejskich.

......................

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
W sierpniu podjęliśmy delegację z zaprzyjaźnionej
Gminy Erdotelek, a sami gościliśmy w czerwcu
w niemieckiej Gminie Drebber. Młodzież z Gminy
Perzów uczestniczyła w lipcu 2016r. w obozie
w B a l ato n l e l l e n a d J ez i o re m B a l ato n ,
organizowanym przez naszego węgierskiego
partnera.

9 940,00 zł w tym fundusz sołecki 4 940,40 zł
- „Turkowy zostanie sportowy- stworzenie bazy
sportowo-rekreacyjnej przy starym młynie”
dofinansowanie 29 621,00 zł, środki własne

Gminne, które w 2016r. zostały zorganizowane

42 867,54 zł w tym fundusz sołecki 5 000,00 zł.
3. Zakup wyposażenia. W IV edycji konkursu
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dofinansowanie uzyskały sołectwa Trębaczów
i Miechów. Program zakładał wsparcie na rzecz
rozwoju własnej miejscowości.- „Doposażenie
kuchni w świetlicy wiejskiej w Trębaczowie”
dofinansowanie 3 500,00 zł, środki własne
5 539,00 zł w tym fundusz sołecki 3 000,00 zł.
-„Zakup wyposażenia i materiałów do Sali wiejskiej
w Miechowie” dofinansowanie 3 000,00 zł, środki
własne 5 999,40 zł w tym fundusz sołecki 3 500,00
4. Przygotowanie programów rewitalizacji.
Konkurs organizowany przez Województwo
Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Dotacja
w kwocie 26 392,50 zł przeznaczona na realizacje
projektu
pn.: „Opracowanie programu
rewitalizacji dla gminy Perzów na lata 2016 – 2022”
Środki własne 2 932,50 zł.
5. Lokalny Animator Sportu. Celem projektu
„Lokalny Animator Sportu”, jest upowszechnianie
aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci,
młodzieży, osób dorosłych poprzez umożliwienie
udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych,
pozaszkolnych, powszechnych dofinansowanych
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
D o f i n a n s o wa n i e d o za d a ń s p o r to w yc h
prowadzonych na boisku Orlik w Perzowie przez 2
animatorów wynosiło 9 000,00 zł, środki własne
9 000,00 zł. Łącznie dofinansowanie dotyczyło
realizacji 1440 godzin zajęć sportowych dla dzieci.
6. Organizacja, przeprowadzenie i obsługa
imprezy plenerowej profilaktyczno-zdrowotnej na
terenie Gminy Perzów pod nazwą ,,Uzależnia mnie
tylko sport wiosna 2016". Dotacja
10 000,00 zł na realizacje przedsięwzięcia
z b u d że t u S a m o r z ą d u Wo j e w ó d z t wa
Wielkopolskiego reprezentowanego przez SDC Sp.
z o.o.

7. 140.000,00 zł.- na przebudowę dróg
dojazdowych do gruntów rolnych (z środków
z budżetu Województwa Wielkopolskiego).

Gminie Perzów w 2016 r. przyznano
środki na:
1. „Budowę infrastruktury rekreacyjnej w Gminie
P e r z ó w ”. D o f i n a n s o w a n i e w k w o c i e
200 914,79 zł, do budowy placów zabaw w Słupi
pod Bralinem, Miechowie, Domasłowie
i Perzowie. Środki własne 73 072, 79 zł. Aplikacja o
środki zewnętrzne w ramach działania 19.2
„Wsparcie na realizacje operacji w ramach strategii
roz w o j u l o ka l n e g o k i e ro w a n e g o p r ze z
społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja
zadania nastąpi ....

Gmina Perzów w 2016 r. aplikowała o
dofinansownia, które są w trakcie
rozpatrzenia:
Perzowskie Wieści Gminne

Oświata
1.„Rozbudowa z przebudową szkoły
podstawowej o sale gimnastyczną
w Trębaczowie”. Aplikacja o środki zewnętrzne
w ramach poddziałania 9.3.3 Inwestowanie
w rozwój infrastruktury edukacji
ogólnokształcącej WRPO na lata 2014-2020.
Środki o jakie ubiega się gmina na budowę Sali w
Trębaczowie to kwota 3 390 293,00 zł środki
własne 598 287,00 zł. Wniosek został rozpatrzony
pozytywnie na etapie oceny formalnej.
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie była
bezpośrednia aplikacja o środki zewnętrze
w ramach Podziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne –
program konkursowy. Gmina Perzów złożyła
wniosek o dofinansowanie w kwocie 257 625, 54 zł
na działania pn.; „Poprawa efektywności
nauczania – doposażenie pracowni,
wprowadzenie nowoczesnych metod
dydaktycznych oraz stworzenie nowych zajęć
pozalekcyjnych”. Środki własne 45 463,34 zł.
Wniosek na etapie oceny formalnej.
2 . G m i n a Pe r zó w z ł oż y ł a w n i o s e k d o
Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu o umieszczenie
inwestycji pn.: „ Rozbudowa z przebudowa szkoły
podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie”
w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów
Sportowych Województwa Wielkopolskiego 2015
– 2018. Dofinansowanie z WPRBOS 1 200 000,00 zł
środki własne 2 796 393,00 zł.
3. „Remont Sali widowiskowej i jej zaplecza
w budynku GOK w Perzowie oraz zakup
wyposażenia”. Wnioskowanie do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie
dotacji w kwocie 463 980,00 zł na modernizację
Sali widowiskowej i zaplecza w GOK. Środki własne
163 020,00 zł. Wniosek na etapie oceny formalnej.
4. Maluch plus 2017. Resortowy program rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wnioskowanie o przyznanie dotacji na
zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla
dzieci do lat 3 tworzonych przez Gminy z udziałem
programu Maluch. Dotacja nie więcej niż 400 zł
miesięcznie wydatków bieżących na jedno
dziecko. Wniosek w trakcie oceny.

9. Gmina Przyjazna rodzinie. Udział w konkursie
organizowanym przez Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu mający na celu
promowanie działań prorodzinnych w ramach
działań podejmowanych prze Gminy. Wniosek nie
uzyskał dofinansowania.
10. „Atrakcyjna jesień życia” – cykl spotkań dla
seniorów z gminy Perzów, zapewniających
aktywne spędzanie czasu wolnego”. Wniosek
o dofinansowanie działań na rzecz wspierania
aktywności osób starszych kierowany do
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie
uzyskał dofinansowania.
11. „Termomodernizacja Zespołu Szkół
w Perzowie”. Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa
modernizacja budynków użyteczności publicznej
WRPO. Wnioskowana kwota dotacji 964 039,89,
środki własne 170 124,69 zł. Wniosek nie uzyskał
dofinansowania.

INWESTYCJE
KUBATUROWE
Przedszkole, żłobek
Rozbudowa z przebudową przedszkola w Perzowie
to najpoważniejsza inwestycja jaką Gmina Perzów
przeprowadziła w roku 2016. To zadanie
inwestycyjne obejmowało kapitalny remont
budynku przedszkola oraz dobudowę nowego
parterowego budynku do już istniejącej bryły.
Wykonane prace pozwoliły na stworzenie żłobka
dla 24 dzieci oraz przedszkola z dwoma oddziałami
dla 50 dzieci. W utworzonym kompleksie
żłobkowo – przedszkolnym poza salami
dydaktycznymi i bawialnymi mieszczą się także
jadalnia i w pełni wyposażona kuchnia. Całkowity
koszt przygotowania i wykonania inwestycji
wyniósł ok. 1 600 000,00 zł brutto, z czego kwota
547 123,00 stanowiła dofinansowanie pozyskane
przez Gminę Perzów w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do
lat 3 – MALUCH edycja 2016. Wykonawcą robót
była firma PROJEKTOBUD z Kępna.

5 . „W y d a n i e a l b u m u f o t o g r a f i c z n e g o
poprzedzone warsztatami edukacyjnymi,
w y sta w ą i ko n ku rs e m fo to g ra f i c z ny m
poszerzającym wiedze przyrodnicza i ekologiczną
obszaru gminy Perzów”. Całkowity koszt
przedsięwzięcia 20 170,00 zł. środki własne
1 500,00 zł. Wniosek na etapie oceny formalnej.
6. Umiem pływać. Gmina Perzów aplikowała
o dofinansowanie zajęć nauki pływania dla
uczniów ZS w Perzowie i ZS w Trębaczowie.
Wniosek na etapie oceny formalnej.
7. Szkolny Klub Sportowy. Gmina Perzów
wnioskowała o dodatkowe zajęcia sportowe
w łącznym wymiarze 6 godzin w tygodniu dla ZS
w Perzowie, ZS w Trębaczowie i Gimnazjum
w Perzowie. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.
8. Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wniosek
o udzielenie dotacji, przeznaczonej na realizacje
projektów edukacyjnych w ramach Rządowego
Programu na lata 2014-2016 „ Bezpieczna
i przyjazna szkoła w województwie wielkopolskim
w 2016r.” Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

www.perzow.pl

Sala gimnastyczna w Trębaczowie
W 2016 roku opracowano dokumentacje
projektową, uzyskano pozwolenie na budowę i
wyłoniono Wykonawcę zadania pn. Rozbudowa z
przebudową szkoły podstawowej o salę
gimnastyczną w Trębaczowie. Oddanie do użytku
sali, której budowę rozpoczęto w 2016r., planuje
się na sierpień 2018 roku. Całkowity koszt tej
inwestycji zamknie się w kwocie ok. 4 300 000,00 zł

KANALIZACJA SANITARNA
Kanalizacja Turkowy
Gmina Perzów w roku 2016 uzyskała pozwolenie
na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Turkowy.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania
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Oświata
przetargowego wyłoniono wykonawcę, który do
końca września 2017 roku wybuduje dwie
przepompownie ścieków oraz blisko 3.5 km
kolektora sanitarnego grawitacyjnego i 2.4 km
kolektora tłocznego. Realizacja tego zadania
przyczyni się do poprawy życia mieszkańców oraz
środowiska naturalnego. Całkowity szacowany
koszt zadania wyniesie 1 429 624,96 zł netto.
Kanalizacja Perzów (Październia)
W roku 2016 Gmina Perzów zleciła opracowanie
dokumentacji projektowej dla zdania pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w m. Perzów (Październia)”.
Realizacja tego zadania nastąpi po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowę i wyłonieniu
Wykonawcy robót w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Całkowity szacowany koszt zadania
wyniesie ok. 170 000,00 zł.
Oczyszczalnia – zagospodarowanie osadów
ściekowych z lagun osadowych
W roku 2016 tak jak i w 2015 Gmina Perzów
przystąpiła do zadania polegającego na
za go s p o d a ro wa n i u o s a d ó w ś c i e ko w yc h
zalegających w lagunach osadowych na
oczyszczalni ścieków w Perzowie. W wyniku
przeprowadzonych postępowań wyłoniono
wykonawców, którzy odwodnili, a następnie
zagospodarowali osady w ilości blisko 288 ton.
Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 163
425,80 zł. Od roku 2016 osady powstające na
oczyszczalni ścieków zagospodarowywane są na
bieżąco, co znacznie obniża koszty i pozwala
spełnić wymagania obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa.

GOSPODARKA WODNA
Przepompownia Koza Wielka
Na podstawie posiadanej dokumentacji
projektowej w roku 2016 zrealizowano budowę
przepompowni wody w m. Koza Wielka. W wyniku
realizacja zadania, dzięki wbudowanej na sieci
przepompowni udało się zwiększyć ciśnienie wody
za zestawem hydroforowym co poprawiło jakość
świadczonych usług oraz zabezpieczyło
wymagany wydatek i ciśnienia wody na cele
przeciwpożarowe. Całkowity koszt realizacji
zadania wyniósł blisko 91 000,00 zł.
Hydrofornia Słupia pod Bralinem
Na podstawie opracowanej dokumentacji
wykonano modernizację hydroforni w m. Słupia
pod Bralinem. W ramach prac wymieniono
rurociągi i urządzenia służące dystrybucji wody do
sieci wodociągowej. Wykonane prace pozwoliły na
ustabilizowane ciśnienia w sieci wodociągowej, co
w dalszej perspektywie powinno zaskutkować
stabilnością pracy całego układu i poprawić
komfort odbiorców wody. Całkowity koszt
realizacji zadania wyniósł blisko 90 000,00 zł.
Wymiana wodomierzy
Na przełomie marca 2016r przeprowadzono
wymianę wodomierzy głównych w następujących
miejscowościach:
- Domasłów – 80 szt;
- Szczęście – 5 szt;
- Trębaczów – 147 szt;
- Ligota – 8 szt;
- Zbyczyna – 23 szt.
Łączny koszt wymiany 263 sztuk wodomierzy to
23 027,01 zł brutto.
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DROGOWE:
W 2016 roku przy współudziale środków
pochodzących z budżetu Województwa
Wielkopolskiego w wysokości 140.000,00
zrealizowano UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG
DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH
OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO
OBRĘB Słupia pod Bralinem, Miechów, Turkowy,
Domasłów, Koza Wielka, Trębaczów, Perzów”.
Udział środków własnych przy realizacji inwestycji
wyniósł 146.327,85 zł
W ramach realizacji umowy zmodernizowano
drogi poprzez ułożenie 23 cm warstwy z tłucznia
drogowego w Miechowie na odcinkach 450 m i
920m oraz w Kozie Wielkiej na odcinku 105m.
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Na przełomie 2015/2016 roku pracownicy Gminy
wraz z policjantami z KPP w Kępnie dokonano
kontroli palenisk domowych pod kątem spalania
odpadów. Kontrolujący zwrócili szczególną uwagę
na spalanie odpadów pochodzących z produkcji
mebli. Mieszkańcy zostali pouczeni o szkodliwości
spalania odpadów na zdrowie ludzi. Ponadto w
gazetkach gminnych oraz na tablicach ogłoszeń
zamieszczone zostały ulotki przestrzegające przed
spalaniem odpadów

Nasadzenia drzew
W roku 2016r Gmina Perzów zakupiła łącznie 127
sztuk drzew, w tym 7 szt. lip, 20 szt. świerku oraz
100 szt. sosny. Drzewa gat. lipa zostały posadzone
przy drodze gminnej obok hydroforni Słupia pod
Bralinem, natomiast pozostałe drzewa tj. 100 szt
sosny i 20 szt świerku posadzono na oczyszczalni
ścieków w Perzowie. W bieżącym roku planowane
są kolejne nasadzenia drzew w ramach usuwanej
zieleni.

STRAŻ POŻARNA

Ponadto wykonano drogę o nawierzchni
bitumicznej w m. Słupia pod Bralinem o długości
355m.
W lipcu 2016 roku dokonano napraw dróg
gminnych masa bitumiczną na gorąco oraz emulsją
z grysem, koszt remontów wyniósł 15.129,00 zł
Ponadto zakupiono oznakowanie dróg gminnych
na kwotę 2.720,076 zł oraz bariery drogowe za
kwotę 2.440,00 zł.

OŚWIETLENIOWE
Gmina Perzów zawarła porozumienie na
przekazanie 30.000,00 zł w zamian za przejęcie
udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe
Sp. z o.o.. W ramach zawartego porozumienia
dokonano wymiany starych opraw
oświetleniowych, na nowe, energooszczędne w
miejscowości Miechów, ponadto udało się
zrealizować długooczekiwaną budowę linii
oświetleniowej wraz z oprawami w Zbyczynie.
W listopadzie br. zawarto ponowne porozumienie
na przekazanie kwoty 40.000,00 w zamian za
przejęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i
Drogowe Sp. z o.o., które pozwoli w roku 2017
zrealizować nowe inwestycje w zakresie
oświetlenia drogowego.
W ramach środków pochodzących z budżetu
gminy Perzów w wysokości 15000,00 zł.
wykonano budowę nowej linii oświetlenia
drogowego z montażem 3 opraw w m. Miechów
oraz montaż nowej oprawy w Słupi pod Bralinem.

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE
Wzorem ubiegłych lat przeprowadzono w Gminie
Perzów akcję zbiórki odpadów zawierających
azbest. Wnioski można było składać do 15 sierpnia
2016r. Unieszkodliwiono 54,03 Mg (ton) azbestu z
terenu Gminy Perzów.
W 2017r. ponownie przystąpimy do realizacji
programu usuwania azbestu.

Perzowskie Wieści Gminne

Gmina Perzów przekazała 70.000 zł dotacji na
zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Perzowie.
Ponadto zabezpieczono w budżecie Gminy 6 000 zł
dotacji do zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla
jednostek OSP, z dotacji skorzystały jednostki OSP
Turkowy, Perzów i Domasłów.

GOSPODARKA KOMUNALNA
Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych:
7 (6 nieograniczonych i 1 ograniczony)
BRAK SPRZEDAŻY
Przetargi na wynajem lokali użytkowych: 3
BRAK WYNAJMUJĄCYCH
Ilość sprzedanych nieruchomości gruntowych: 4
(w trybie bezprzetargowym)
Ilość sprzedanych lokalu mieszkalnych: 4
(w trybie bezprzetargowym)
Dochody ze sprzedaży mienia w 2016 roku
wynoszą: 125 250,00 zł (w tym: 120 870,00 zł ze
sprzedaży za gotówkę, 4 380,00 zł należność z
poprzednich lat rozłożone na raty)

DOTACJE PRZYZNANE
ORGANIZACJOM
POZARZĄDOWYM
W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w roku 2016, ogłoszonego
zgodnie z uchwalonym w grudniu 2015 roku
„Rocznym Programem Współpracy Gminy Perzów
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016” z
wnioskami o dotacje na zadania publiczne
wystąpiły 4 organizacje. Na dotacje w roku 2016
Gmina Perzów przeznaczyła 60 000 złotych, z
czego 50 000 złotych na wsparcie i
upowszechniane kultury fizycznej i sportu oraz 10
000 złotych na upowszechnianie kultury, sztuki,
nauki, edukacji, wychowania i wypoczynku dzieci i
młodzieży, działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym.

www.perzow.pl
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Organizacje otrzymały następujące kwoty dotacji :
L.p.

Nazwa oferenta

1

TOWARZYSTWO
SYMPATYKÓW TRĘBACZOWA

2

TERAZ PERZÓW

3

KLUB KARTE KAMINARI

4

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY
POGOŃ TRĘBACZÓW

Nazwa zadania
Upowszechnianie kultury
w sympatycznym towarzystwie:
grillowanie, przeprowadzanie
konkurencji rodzinnych, trębaczowski
rajd rowerowy i inne
Upowszechnianie kultury – koziańskie
szaleństwo:
andrzejki,
mikołajki,
dożynki, wycieczki, majówka i inne
Promowanie dyscypliny karate jako
formy integracji społecznej, rozwoju
sportowego, psychofizycznego oraz
profilaktyki zdrowotnej dzieci i
młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej

Podsumowanie zadań
zrealizowanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2016 roku.
Środki przeznaczone na fundusz sołecki w 2016r to
kwota 188 337,35 zł.
Sołectwo Brzezie w ramach zadania mającego na
celu wyposażenie terenu rekreacyjnego zakupiło
parasole plenerowe, ławki, stojaki na rowery,
blokady parkingowe oraz sprzęt do piłki
koszykowej.
Sołectwo zakupiło również
ogrodzenie tzw. panelowe, którym uzupełniono
cześć ogrodzenia terenu rekreacyjnego.
W Domasłowie przeprowadzony został remont

garażu i pomieszczenia socjalnego OSP.
Zagospodarowana została działka przy tzw. „starej
szkole” z przeznaczeniem na boisko sportowe.
Sołectwo Koza Wielka zakupiło ziemię oraz
drewno strugane na zagospodarowanie terenu
przy sali wiejskiej. Mieszkańcy wykorzystali
zakupione drewno do budowy altany drewnianej
plenerowej, która wykonali we własnym zakresie.
Zakupiony został sprzęt muzyczny i stoły
piknikowe.
Sołectwo Miechów zakupiło okna i drzwi na
potrzeby pomieszczenia OSP przy sali wiejskiej. Dla
OSP zakupiona została również piła motorowa.
Środki z funduszu przeznaczone zostały na budowę
ogrodzenia na działce 326 oraz częściowo również
na budowę oświetlenia ulicznego. Sołectwo
przeznaczyło środki z funduszu na realizacje
zadania pn.: „Zakup wyposażenia i materiałów do
sali wiejskiej w Miechowie”, w ramach IV edycji
konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych
sołectw”. Realizacja projektu pozwoliła na zakup

Perzowskie Wieści Gminne

Kwota dotacji
(w zł.)

5 900,00

4 100,00

14 000,00

36 000,00

stołów, krzeseł, karniszy okiennych i firan do sali
wiejskiej w Miechowie. Projekt
współfinansowany przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego.
W sołectwie Perzów ze środków funduszu
zakupiono tablice z numerami i oznaczono ulice
miejscowości. Przy ZS w Perzowie, przedszkolu i na
siłowni zamontowany został monitoring i
oświetlenie. Sołectwo przeznaczyło również
środki z funduszu sołeckiego na realizacje zadania
pn.: „Perzowska Ławeczka – miejsce integracji i
wypoczynku” Zadanie współfinansowane przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w
ra m a c h V I e d yc j i ko n ku rs u „ P i ę k n i e j e
Wielkopolska Wieś” miało na celu
zagospodarowanie miejsca przy zejściu na teren
rekreacyjno – sportowy Orlik. Teren wyłożono
kostka brukową. Zakupiono ławeczki, kosze na
śmieci, stojak na rowery, nasadzono rośliny.
Sołectwo Słupia pod Bralinem - ze środków

funduszu sołeckiego zagospodarowane zostało
boisko sportowe, zakupiono kosiarkę niezbędną
do bieżącego utrzymania boiska sportowego.
Wokół świetlicy wyłożona została kostka brukowa.
W sołectwie Trębaczów przeprowadzony został
remont szatni użytkowej przy LZS. Zakupiono
odzież i obuwie dla członków OSP oraz projektor
multimedialny do salki nad remizą OSP. Z funduszu
sołeckiego dofinansowany został remont dachu
na budynku OSP. Sołectwo przeznaczyło środki z
funduszu na realizacje projektu pn.: „
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w
T r ę b a c z o w i e ”. W r a m a c h p r o j e k t u
dofinansowanego przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w IV edycji konkursu „Odnowa
wsi szansą dla aktywnych sołectw”, doposażona
została kuchnia w niezbędne naczynia i sztućce,
zakupiono mop parowy i taboret gazowy.

www.perzow.pl

Sołectwo Turkowy przeprowadziło remont
świetlicy wiejskiej. Do kuchni w wyremontowanej
świetlicy zakupiony został niezbędny sprzęt – szafa
chłodnicza. Sołectwo przeznaczyło również środki
z funduszu sołeckiego na realizacje projektu pn.:
„Turkowy zostanie sportowy -stworzenie bazy
rekreacyjno – sportowej przy starym młynie”. W
ramach realizacji projektu dofinansowanego przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w VI
edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
zagospodarowana została działka przy starym
młynie, powstało boisko do piłki siatkowej
plażowej, boisko do gry w piłkę nożną (
niewymiarowe), boisko wielofunkcyjne, miejsce
rekreacji z altaną plenerową, siłownią i miejscem
na grilla oraz teren utwardzony z przeznaczeniem
na parking. Zakupiono ławeczki, kosze na śmieci,
stojaki na rowery, niezbędny sprzęt sportowy.
W sołectwie Zbyczyna zagospodarowano teren
wokół świetlicy wiejskiej. Teren został wyłożony
kostka brukową.
Sołectwa Brzezie, Domasłów, Koza Wielka,
Miechów, Słupia pod Bralinem i Zbyczyna
dokonały zakupu tablic informacyjnych
ogłoszeniowych.
Poszczególne sołectwa w ramach środków z
funduszu dokonały również szereg zakupów
niezbędnych materiałów i środków do bieżącego
utrzymania obiektów gminnych i działek jak
paliwo, środki czystości, farby, cement, firany,
apteczka itp.
Ze środków funduszu sołeckiego skorzystały
wszystkie sołectwa Gminy Perzów realizując
zadania z największa starannością i maksymalnym
wykorzystaniu środków.

SEGREGACJA ODPADÓW
W GMINIE PERZÓW PODSUMOWANIE
W okresie od stycznia do grudnia 2016r firma
odbierająca odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Perzów odebrała łącznie 795,54 tony odpadów.
Łączny koszt zagospodarowania odpadów wyniósł
158 785,95 zł.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) zebrano 6,8 tony odpadów
.
Łączny koszt utrzymania PSZOK-u i
zagospodarowania odpadów w 2016 roku
wyniósł 8 568,17 zł.
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Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenów zamieszkałych na terenie Gminy Perzów w 2016 r:

Rodzaj i kod odpadów

Ilość

Zmieszane odpady opakowanie 15 01 06
Opakowania ze szkła 15 01 07
Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
Zużyte opony 16 01 03
Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne 20 01 36

140,82 Mg
86,48 Mg
502,86 Mg
0,030 Mg
61,16 Mg
3,10 Mg
1,09 Mg

Z informacji uzyskanej z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. zoo do której przekazane są odpady wynika, że w roku 2016 Gmina Perzów osiągnęła 53,55%
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Gmina Perzów klasyfikuje się na 3 miejscu pod względem
segregacji odpadów spośród 13 gmin należących do spółki.
Masa odpadów niesegregowanych o kodzie 20 03 01 dostarczana do Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Olszowie wynosi 502,86 tony. Średnia
miesięczna ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dostarczanych do ZZO Olszowa w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 10,7 kg na
mieszkańca.

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIA

O

statni dzień przed przerwą świąteczną uczniowie naszej szkoły spędzili na
spotkaniach przy opłatku w klasach oraz wspólnym spotkaniu na Sali
gimnastycznej. Podczas wigilii klasowych dzieci śpiewały kolędy, składały sobie
nawzajem życzenia. Czas ten upłynął w atmosferze życzliwości i radosnego oczekiwania.
Następnie uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli przedstawienie przygotowane przez
koło teatralne działające przy szkole „Jasełka”. W tym dniu dzieci spotkały się tez ze Świętym
Mikołajem, który wręczył im słodkie upominki i życzył wesołych i spokojnych świąt.
ZS Trębaczów

V POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W BRALINIE

D

zięki swoim wokalnym umiejętnościom uczennica Zespołu Szkół w Trębaczowie- Łucja Grzegorek, zajęła II miejsce w V
Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bralinie. Organizatorem Festiwalu była Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie, przy współpracy Urzędu Gminy w Bralinie, Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Księży Parafii
pod wezwaniem św. Anny w Bralinie. Przesłuchania konkursowe odbyły się 15 grudnia 2016 r. w świetlicy „Tęcza” w Bralinie. Nad
przygotowaniem uczennicy czuwała pani Iwona Światlak. Do zmagań przystąpili uczniowie 16 szkół podstawowych powiatu
kępińskiego.
Jury wyłoniło laureatów, którzy zaprezentowali swoje zdolności wokalne oraz odebrali nagrody podczas galowego koncertu 8
stycznia 2017r. w Sanktuarium Matki Boskiej Pólkowskiej w Bralinie.
ZS Trębaczów

KAMINARI NA TURNIEJU W MARCINKOWICACH

W

sobotę 3 grudnia nasza liczna ekipa uczestniczyła w zawodach z cyklu Ligi Powiatowej
(Turniej Mikołajkowy) organizowanych tym razem w Marcinkowicach. Udział wzięli nasi
najmłodsi karatecy ćwiczący od września tego roku jak i "starzy wyjadacze" zdobywając
łącznie 15 medali -3 złote, 4 srebrne i 8 brązowych. Szczególne uznania i brawa dla
najmłodszych, którzy na prawdę bardzo dzielnie się spisali. Medale dla klubu zdobyli:
Oliwia Kordiasz - brązowy, Filip Ciesiński - srebrny, Lena Zając - 2 srebrne, Kacper Gnitecki - brązowy,
Hubert Kokot - brązowy, Anna Kula - 2 brązowe, Xavier Mamczak - srebrny, Hubert Kozica - 2 złote,
Zofia Moś - srebrny i brązowy, Cyprian Jarczak - brązowy, Maciej Poślod - złoty. O podium otarli się
(zdobywając 4 miejsce) Natalia Chudziak i Filip Lemanik. Nie sposób nie wymienić pozostałej części
naszej ekipy, która bardzo godnie reprezentowała barwy Naszego Klubu: Alan Głowinkowski,
Maksymilian Wylęga, Bartosz Faltyn, Filip Rybczyński, Bartłomiej Gołąbek, Julian Musielak,
Franciszek Moś, Kacper Zając, Konrad Stawirej, Mikołaj Brząkala, Nikodem Marcinków, Filip
Zjawiony, Zuzanna Kulawik, Natalia Chlewicka, Wojciech Wlizło, Eryk Olejniczak, Kacper Kłobuch,
Oskar Olejniczak i Ewa Kupczak.
Z pozdrowieniami-Trener
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Ogłoszenia

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, planuje
ogłoszenie w pierwszym półroczu 2017 r., trzech programów priorytetowych
skierowanych do osób fizycznych:
1) „OZE – 2017” dotyczący inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków
mieszkalnych jednorodzinnych nabór w terminie od dnia 10 stycznia 2017 r., od godz. 8.00 do dnia 23
stycznia 2017 r., do godz. 14.00.
2) „TERMO – 2017” związany z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z
możliwością uzupełnienia o modernizację lub wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją lub
wymianą instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz
możliwością zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii;
oraz
3) „PIECYK – 2017” na wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.
Formą pomocy finansowej w Programach mają być pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, udzielane na okres do 15 lat. Oprocentowanie dla
„Termo – 2017” oraz „Piecyk – 2017” ma wynieść 2,8% w stosunku rocznym, a dla „OZE – 2017” – 1% w stosunku rocznym.
Nabory wniosków w ramach powyższych Programów zaplanowane są na pierwsze półrocze 2017 r. Każdy z nich jednak odbędzie się w innym terminie.
Jako pierwszy ma wystartować Program „OZE – 2017” - nabór wniosków zaplanowany jest na styczeń. Następny w kolejności – „Termo -2017” powinien
rozpocząć się w marcu, a ostatni czyli „Piecyk – 2017” – w maju 2017 r. Należy jednak pamiętać, że powyższe terminy mają charakter informacyjny i
mogą ulec zmianie.
Aktualne informacje będą udostępniane na stronie www.wfosgw.poznan.pl w zakładce „Oferta dla osób fizycznych”.

W związku z okresem zimowym Wójt
Gminy Perzów informuje, że zimowym
utrzymaniem dróg gminnych zajmuje
się firma P.U.H."BALCER" Michał
Balcer, Mroczeń 8, 63-604 Baranów,
po zgłoszeniu przez koordynatorów
zimowego utrzymania dróg z ramienia
Gminy Perzów tel. 603-718-604
Drogi Powiatowe utrzymuje:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Daniel Heising Mnichowice 1,
63-640 Bralin, tel 607-166-733,693421-481
Zimowe utrzymanie dróg
wojewódzkich odbywa się na zasadach
zatwierdzonych przez Wojewódzki
Zarząd Dróg Wojewódzkich,
wykonywane będzie przez firmę
SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka
2,04www.perzow.pl
518 Warszawa tel.61-2258478.
Mapka na str. 11 prezentuje rozkład
dróg na terenie Gminy Perzów.
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Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017r.
ZA OKRES
styczeń i luty
marzec i kwiecień
maj i czerwiec
lipiec i sierpień
wrzesień i październik
listopad i grudzień
Perzowskie Wieści Gminne

TERMIN PŁATNOŚCI
do 15 lutego 2017r.
do 18 kwietnia 2017r.
do 16 czerwca 2017r.
do 16 sierpnia 2017r.
do 16 października 2017r.
do 15 grudnia 2017r.
www.perzow.pl
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