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FUNDUSZ SOŁECKI ZOSTAŁ PODZIELONY
Od kilku w lat w gminie Perzów wrzesień
upływa pod znakiem zebrań sołeckich,
podczas których mieszkańcy podejmują
decyzję, co do przeznaczenia
p r z y z n a n y c h s o ł e c t w u ś r o d kó w
finansowych w ramach funduszu
sołeckiego na kolejny rok kalendarzowy.
Nie inaczej było także w tym roku.
Ustawa nakłada na sołtysów obowiązek
przekazania wójtowi do 30 września roku
poprzedniego zatwierdzonego przez
mieszkańców wniosku ze wskazaniem
proponowanych zadań do realizacji w roku kolejnym. Dlatego też tematem przewodnim wszystkich
zebrań sołeckich było podjęcie stosownych uchwał w tej sprawie.
Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim wysokość środków przypadających na dane sołectwo
uzależniona jest od liczby mieszkańców oraz wykonanych dochodów danej gminy. Po zastosowaniu
odpowiedniego wzoru ustalono, że w roku 2018 łączna kwota zabezpieczona na ten cel wyniesie
278 425,49 zł. Jest ona znacznie wyższa niż w roku poprzednim.
Mieszkańcy dziewięciu sołectw gminy Perzów zaplanowali między innymi doposażenie i remonty
świetlic wiejskich, montaż oświetlenia i oznakowania ulic, zagospodarowanie terenów zielonych i
rekreacyjno-sportowych, doposażenie jednostek OSP oraz zakup materiałów i sprzętu
niezbędnego do bieżącego utrzymania terenów i obiektów gminnych. Współudział sołectw w
przebudowie dróg dojazdowych do pól daje dobre efekty, zatem i tym razem część środków z
funduszu sołeckiego na rok 2018 została na ten cel przeznaczona.
„Potrzeby sołectw są bardzo duże. Fundusz sołecki pozwala na realizację tych najważniejszych.
Mieszkańcy decydują o wydawaniu pieniędzy zgodnie ze swoimi potrzebami i widzą rezultaty tych
decyzji. Uważam, że fundusz sołecki to bardzo dobra forma wspierania mieszkańców. Podczas
zebrań sołeckich pojawiają się często ożywione dyskusje i spory, ale są one bardzo konstruktywne i
dotyczą najważniejszych dla wioski spraw
– powiedziała Wójt Gminy Perzów Danuta
Froń, która była obecna na niemalże
wszystkich zebraniach.
B.G.
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XXXIII SESJA RADY GMINY PERZÓW
14 września br. odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Perzów. Podjęto uchwałę w
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Perzów w ramach
pomocy de minimis. Kierowana jest do przedsiębiorców z terenu Gminy Perzów,
którzy posiadają nowe budynki lub zakupili je z rynku wtórnego i chcą korzystać ze
zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dla nowych budynków zwolnienie będzie
wynosiło 2 lata, natomiast dla budynków nabytych z rynku wtórnego 1 rok.
Podjęte również zostały uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Perzów na lata 2017-2022 oraz w sprawie zgłoszenia sołectwa
Domasłów do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Porządek obrad przewidywał również podjęcie uchwał w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2017 – 2023 oraz w sprawie
zmiany uchwały budżetowej, w której m. in. zostały ujęte koszty związane z
odwodnieniem sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Trębaczowie.
M.B.

Z A KO Ń C Z O N O BU D O W Ę
CHODNIKA W TRĘBACZOWIE
W dniu 15 września 2017 roku zakończyły się prace przy budowie
chodnika w Trębaczowie wzdłuż drogi powiatowej 5716 P. Inwestycja pt.
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trębaczowie” realizowana
na podstawie umowy z dn. 29 maja 2017 roku zakładała wybudowanie aż
408 m chodnika. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Carbon” Jan Kuropka. Roboty realizowano w terminie od. 08
czerwca do 15 września 2017 roku. Wartość inwestycji wyniosła 333
498,00 zł. pokryta została z budżetu gminy.
M.B.

DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Wójt Gminy Perzów Danuta Froń wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu
Kępińskiego Stanisławem Balińskim, za –cą przewodniczącego Rady
Gminy Perzów Przemysławem Łytką oraz Agnieszka Galicka mieszkanką
prowadząca gospodarstwo rolne w Kozie Wielkiej reprezentowali powiat
kępiński i Gminę Perzów na tegorocznych XIX Wojewódzko –
Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich. Uroczystość odbyła się
27 sierpnia w Gnieźnie. Do wspólnego dzielenia się chlebem z
tegorocznych zbiorów zaprosili Marek Woźniak - Marszałek
Województwa Wielkopolskiego, Arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, Beata Tarczyńska - Starosta
Gnieźnieński i Tomasz Budasz - Prezydent Gniezna. W dożynkach wzięli
udział przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści ziemi
wielkopolskiej, samorządowcy z całego regionu.
J.R.
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HUBERT SKOCZYLAS UCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ W PERZOWIE
LAUREATEM KONKURSU „ CHRONIĄC PLANETĘ STAWIAJMY NA OZE”
ź„Chroniąc planetę stawiajmy na OZE” – pod taką nazwą Zarząd
Województwa Wielkopolskiego przeprowadził konkurs ekologiczny dla
dzieci. Uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych położonych na terenie
naszego województwa mieli za zadanie wykonać prace plastyczne w
formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii.
Termin zgłaszania prac upłynął 19 czerwca 2017 r.
źWśród 169 plakatów, które zostały nadesłane z 64 wielkopolskich szkół
podstawowych, Kapituła konkursu wyłoniła zwycięzców reprezentujących
poszczególne subregiony.
ź Nagrodę główna w subregionie kaliskim otrzymał Hubert Skoczylas
uczeń Zespołu Szkół w Perzowie. Zarówno Hubert jak i laureaci
pozostałych subregionów otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe rower wraz z ładowarką rowerową pozwalającą stworzyć „elektrownię
rowerową”, która w trakcie jazdy wytwarza energię służącą naładowaniu
urządzeń elektrycznych. Dodatkowo zwycięskie plakaty zostały
wydrukowane i wykorzystane w kampanii promującej OZE.
źWręczenie nagród i dyplomów nastąpiło 27 sierpnia 2017 r. w Gnieźnie
podczas XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich,
którym towarzyszył finałowy festyn rodzinny pn. Wielkopolskie Dni Energii 2017.
źKonkurs ekologiczny jest częścią przedsięwzięcia pn. Wielkopolskie Dni Energii 2017 dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
J.R.

BĘDZIE NOWA SALA WIDOWISKOWA
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PERZOWIE
27 września 2017 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na
zadanie pod nazwą : „Modernizacja poprzez remont Sali Widowiskowej i jej
zaplecza w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie oraz zakup
wyposażenia”. Zadanie realizował będzie Zakład Projektowo- Budowlany
PROJEKTOBUD Andrzej Połomski z Kępna.
Wykonawca wyłoniony został po przeprowadzeniu procedury udzielenia
zamówień w trybie przetargu nieograniczonego. Łączny koszt inwestycji
wynosi 703031,95 złotych z czego kwota 255000,00 zł to środki finansowe
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzące z Funduszu
Promocji Kultury. Remontem zostaną objęte pomieszczenia takie jak: sala
widowiskowa i scena, sala bankietowa (sekcyjna), szatnia, WC (sanitariaty),
korytarz, zlokalizowane na piętrze budynku. W pomieszczeniach tych planuje
się wykonanie nowych instalacji elektrycznych, w tym oświetlenia i
oświetlenia ewakuacyjnego, wentylacji, instalacji p.poż. oraz robót
budowlanych rozbiórkowych, montażowych i wykończeniowych. Umowa
obejmuje także dostawę kotary scenicznej i ekranu z napędem elektrycznym.
Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 15 grudnia 2017 r.
W dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z firmą VICIDACH Marcin
Trzęsicki z siedzibą Sycowie na remont dachu Gminnego Ośrodka Kultury w
Perzowie. Łączny koszty inwestycji wynosi 66 844,74 zł. Fundusze na remont
pochodzą z budżetu Gminy. Prace rozpoczęły się 2.10.2017r i potrwają do
dnia 30.11.2017r. Przed GOK trwają prace związane z realizacją projektu :
„Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów”. Wykonawcą jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Transbruk” Tomasz Nowicki z
Ostrzeszowa. Perzów jest jedną z 4 miejscowości obejmujących budowę
infrastruktury rekreacyjnej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.. Jak
powiedziała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń : „ Realizujemy to zadanie z
myślą o aktualnych potrzebach mieszkańców, mam tu na myśli rodziny z
dziećmi, dzieci, młodzież seniorów.”
A.S.
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
Dnia 26 września 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie dokonano rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego organizowanego przez
Gminę Perzów pn.”Piękno perzowskiej przyrody i co jej zagraża”. Konkurs odbywał się w ramach projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w
Poznaniu pn.: „Wydanie albumu fotograficznego poprzedzone warsztatami edukacyjnymi, wystawą i konkursem fotograficznym poszerzającymi
wiedzę przyrodniczą i ekologiczną obszaru Gminy Perzów”. Konkurs adresowany był do wszystkich zainteresowanych fotografią mieszkańców Gminy
Perzów. Każdy z uczestników mógł złożyć maksymalnie 3 prace. Ostatecznie nadesłano 20 fotografii od 7 autorów. Jury w składzie Sekretarz Gminy
Weronika Urbańska, Anna Gruchot i Wojciech Urbański zgodnie z regulaminem wybrało 3 równorzędne prace oraz przyznało 6 wyróżnień. Wręczenie
nagród zwycięzcom oraz uroczysta prezentacja wyróżnionych zdjęć nastąpi podczas otwarcia wystawy promującej wydanie albumu „Piękno
perzowskiej przyrody i co jej zagraża”.
Wyniki konkursu : nagrody : Slotta Kinga „Kukurydziany zakątek”, Fras Marcin „Kolczurka klapowana”, Domagała Radosław „Zajączek w polu”
Wyróżnienia: Domagała Radosław „Tama na rzece Czarna Widawa”, Kubica Milena „Mammatusy nad Turkowami”, Sobczyk Franciszek „Już
niedaleko…”, „Czego się nie robi z miłości”, Fras Marcin „Miechowska ostoja”, Niezgoda Oliwia „Gąsieniczka”, Slotta Kinga „Sarna przy wodopoju”
„Złote łany”.
M.D.

WYRÓŻNIENIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM
„LIST DO TATY”
Konkurs „LIST DO TATY”, organizowany przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Inicjatywę „Tato.Net” był skierowany do
uczniów klas IV-V . Najważniejszym jego celem było propagowanie odpowiedzialnego ojcostwa, a także zaangażowanie Senatu w działalność na rzecz
rodziny.
Organizatorem konkursu w okręgu obejmującym powiaty: kępiński, ostrzeszowski, ostrowski i krotoszyński był Senator RP Łukasz Mikołajczyk.
Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Trębaczowie: Zosia Znaj i Natalia Sibińska i Szkoły Podstawowej w Perzowie – Karolina Kopacka znalazły się w
dziesiątce osób wyróżnionych z grona 70 uczestników.
Podsumowanie etapu okręgowego miało miejsce 25.09.2017r. w Ostrowie Wielkopolskim w restauracji „Polonia”. Spotkanie z Senatorem
Mikołajczykiem miało uroczysty i kameralny charakter. Dziewczynki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.
Uczennicom towarzyszyły nauczycielki języka polskiego: Dorota Więckowska i Małgorzata Poślod.
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MĄDRA GŁOWA

W

dniu 21 września 2017 oddział przedszkolny odwiedziła
psycholog Małgorzata Bera. Tematem spotkania były dziecięce
emocje, sposoby ich wyrażania i kontrolowania. Wspólne
rozmowy, zabawy z piłką oraz demonstracje atrakcyjnych kolorowych plansz,
zabawy z piłką i sową "Mądrą głową" sprawiły dzieciom wiele radości.
Spotkanie na długo zostanie w naszej pamięci.

NOWA ŚLICZNA STOŁÓWKA W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE

J

uż od 1 września dzieci z Zespołu Szkół w Perzowie będą mogły cieszyć się śliczną, nową stołówką. W okresie
wakacyjnym z własnych, niewielkich, wygospodarowanych środków przeprowadzono generalny remont.
Autorem pomysłu na wygląd stołówki przy współpracy z Dyrekcją Szkoły była pani Katarzyna Dirbach –
nauczycielka z Przedszkola w Perzowie. Kreatywne obrazy na ścianach, które będą cieszyły oko nie tylko dzieci ale
również nauczycieli i rodziców, wykonała utalentowana artystycznie pani Marzena Jerczyńska. Prace remontowe
oraz zmianę koloru ścian zawdzięczamy panu Waleremu Kłodnickiemu- konserwatorowi z naszej Szkoły. „
Wspólnymi siłami osiągnęliśmy piękny efekt” powiedziała pani dyrektor Barbara Maras.
M.B.

!
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WYCIECZKA ROWEROWA

W

sobotę 2 września br. Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów
zorganizowało wycieczkę rowerową do Stradomi Wierzchniej
nad zalew. Kilkudziesięcioosobowa grupa rowerzystów
wyruszyła z Perzowa i jechała przez Kozę Wielką i Syców do Stradomi
Wierzchniej nad zalew także leśnymi ścieżkami. Na mecie było ognisko
oraz atrakcje zorganizowane przez Komandora Janusza Krzywieckiego,
który działa w Klubie Turystyki Wodnej „SZEKLA”. Uczestniczy wycieczki
mogli skorzystać z darmowego podziwiania zalewu na jachcie. Trasę
zabezpieczali strażacy z OSP Domasłów. Integracyjny rajd rowerowy
zorganizowano po raz pierwszy. Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy
Perzów Longina Biały zapowiedziała, że ma nadzieję, iż ta impreza wpiszę
się w kalendarz wydarzeń Towarzystwa na stałe ze względu na
zainteresowanie mieszkańców tego typu imprezami. Wyjazd był bardzo
udany. Trasa liczyła ok. 40 km.
Dominika Drapiewska
Nr 6 (37) październik 2017 r.
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POWIATOWO – GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W PERZOWIE

W

sobotę 9 września w Perzowie odbyły się Dożynki Powiatowo –
Gminne. Święto plonów rozpoczął barwny korowód
dożynkowy. Mszę Świętą dziękczynną za zebrane plony
odprawili
ksiądz Ryszard Zieliński, proboszcz Parafii
Turkowy, ksiądz Paweł Światek proboszcz Parafii Słupia pod Bralinem oraz
ksiądz Arkadiusz Wieczorek proboszcz Parafii Domasłów. Gospodarzami
tegorocznego Święta Plonów byli: starosta kępiński Witold Jankowski oraz
wójt gminy Perzów Danuta Froń. Starostami dożynkowymi byli rolnicy
sołectwa Brzezie Alina Wiorek i Jan Brząkała. Chleb z tegorocznych
zbiorów na ręce gospodarzy uroczystości przekazali przedstawiciele
wszystkich gmin powiatu kępińskiego. Podczas uroczystości
przedstawiciele samorządów podzielili się chlebem z miejscowymi
rolnikami, mieszkańcami gminy Perzów, powiatu kępińskiego i
zaproszonymi gośćmi. Obrzędy dożynkowe uatrakcyjniły przyśpiewki
zespołu Perzowianie. W części artystycznej zaprezentowały się dzieci z
przedszkola w Perzowie. Słowa podziękowania i życzenia skierował do
rolników starosta powiatu kępińskiego Witold Jankowski oraz Wójt Gminy
Perzów Danuta Froń: „Myślę, że zauważyliście, że rozwijamy się coraz
lepiej, że udało nam się ostatnio wybudować żłobek, budujemy salę, nowe drogi, kanalizację. Chciałoby się jeszcze więcej i wiem, że jest dużo rzeczy do
zrobieni, ale kierunek który obraliśmy uważam, że jest dobry. Myślę, że mieszkańcy to docenią. Dzisiaj mamy święto. Ja wiem, że te żniwa były trudne,
szczególnie w terenach gdzie przeszła nawałnica. Miałam okazję zobaczyć te tereny, współczuję tym rolnikom. Myślę, że ta pomoc, którą przekazaliśmy
to na pewno im się przyda, bo straty są ogromne. Drodzy rolnicy, dziękuję wam za tą pracę, za to, że codziennie wstajecie, nie patrząc jaka jest pogoda i
uprawiacie swoją rolę, że jesteście wytrwali, że macie siłę i za to, że to polskie rolnictwo jest takie silne” – mówiła wójt Perzowa. Życzenia rolnikom
składali również posłowie: Andżelika Możdżanowska, Adam Szłapka i Tomasz Ławniczak, senator Łukasz Mikołajczyk, europoseł Andrzej Grzyb,
Przewodniczący Rady Powiatu kępińskiego Stanisław Baliński, kierownik placówki terenowej KRUS Kępno Aneta Rabiega, kierownik biura powiatowej
Agencji Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie – Marek Potarzycki, Ewelina Pieles reprezentująca Poseł Bożene Henczycę, Rafał Gil
reprezentujący wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Aneta, Wasilewska reprezentująca członka zarządu
Województwa Wielkopolskiego Marzenę Wodzińską. Uroczystości dożynkowe były również okazja do wręczenia nagród w konkursie na
najpiękniejszą posesję dożynkową w sołectwie Brzezie. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić wystrój posesji Państwa Haliny i
Ireneusz Poślod, Małgorzaty i Jana Brząkały, Grażyny i Andrzeja Mierzchały, Marii i Ryszarda Kuli, Aliny i Henryka Wiorek, Haliny Skiba. Nagrodę
specjalną ufundowana przez Wójta Perzowa otrzymał Marcin Kruszelnicki za kombajn ze słomy. Jedną z atrakcji był koncert zespołu. Dla wszystkich
uczestników uroczystości przygotowany został smaczny poczęstunek. Organizatorem Święta Plonów było starostwo powiatowe w Kępnie, Urząd
Gminy w Perzowie, Sołectwo Brzezie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie.
J.R.
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WYSPIAŃSKI W PERZOWIE

W

pierwszy weekend września odbyła się szósta edycja Narodowego Czytania –
ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej.
Z tej okazji 1 września Biblioteka Publiczna w Perzowie wraz z Wójtem Gminy
Perzów zaprosili mieszkańców gminy Perzów na czytanie „Wesela” S.
Wyspiańskiego. Tak jak Wesele jest dramatem w trzech aktach, tak scenariusz spotkania został
zaprezentowany w trzech odsłonach. W części pierwszej, zaprezentowano pokaz tańców
narodowych w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca z Przygodzic pod kierownictwem p. Zygmunta
Paszkowskiego. W części drugiej, uczniowie szkół z naszej gminy, przedstawili najważniejsze
zwyczaje weselne, zarówno te dawniejsze, jak i współczesne, a niewątpliwą atrakcją był pokaz
sukien ślubnych, również przygotowany przez młodzież pod kierunkiem pedagogów. Część
finałowa spotkania, to czytanie fragmentów Wesela, uświetnione przepięknymi przyśpiewkami
weselnymi w wykonaniu zespołu Perzowianie. W role lektorów wcielili się: p. Joanna Adamczyk,
p. Alina Sobczyk, p. Zenona Kubica oraz p. Bartosz Suwiński. Niewątpliwie miłą niespodzianką
był występ p. Jerzego Szukalskiego, który reprezentował p. Marzenę Wodzińską. Jak każde wesele nie może obyć się bez smacznej strawy, tak podczas
tego wieczoru można było skosztować smakołyków ze staropolskiego stołu czy słodyczy z fontanny czekoladowej.
Natalia Kowalczyk

KOBIETY NA TRZECH KONTYNENTACH
28 września odbyło się spotkanie z panem Piotrem Kowalczykiem - geografem,
pilotem wycieczek, dziennikarzem, fotografem a przede wszystkim podróżnikiem.
Tematem spotkania były historie trzech różnych kobiet, które pan Piotr spotkał
podczas swoich wypraw do Azji i Afryki. Całe spotkanie minęło w miłej atmosferze, a
uczestnicy mieli wiele pytań odnośnie odmiennych rejonów świata o których
opowiadał podróżnik.
Natalia Kowalczyk
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NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018
4 września 2017 roku uczniowie, którzy uczęszczają do szkół na terenie Gminy Perzów
rozpoczęli kolejny rok szkolny 2017/2018.
Spotkanie ze szkołą uczniów Zespołu Szkół w Perzowie oraz Publicznego Gimnazjum w Perzowie
poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Dziesięciu Tysięcy
Męczenników w Turkowach. Następnie uczniowie wraz z opiekunami, nauczycielami udali się do
szkoły, gdzie o godzinie 9.00 w szkole rozpoczęły się uroczyste apele. Natomiast uczniowie oraz
grono pedagogiczne i rodzice Zespołu Szkół w Trębaczowie rozpoczęli nowy rok szkolny o
godzinie 9.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
w Trębaczowie, po której udali się do budynku szkoły na dalsze uroczystości.
Na inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018 oprócz w Zespole Szkól Perzowie i
Trębaczowie gościła Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, w Publicznym Gimnazjum w Perzowie
obecna była inspektor ds. Oświaty Dominika Drapiewska.
Dyrektorzy poinformowali wszystkich uczniów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w
szkole. Życzyli wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Wójt
Gminy Perzów Danuta Froń życzyła wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.
Do Publicznego Gimnazjum w Perzowie obecnie uczęszcza 74 gimnazjalistów. W Zespole Szkół w Perzowie w klasach I-VII jest 144 wychowanków, w
przedszkolu w Perzowie wraz z oddziałami w Turkowach i Słupi pod Bralinem jest 68 dzieci. Do Zespołu Szkół w Trębaczowie w klasach I-VII jest 109
uczniów, w przedszkolu w Trębaczowie wraz z oddziałem w Miechowie jest 63 dzieci. Do Gminnego Żłobka w Perzowie uczęszcza 24 dzieci.
Dominika Drapiewska

KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
Kolejny raz najzdolniejsi młodzi wokaliści z naszej gminy zaprezentowali swoje umiejętności podczas Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej. Impreza ta odbyła się 6 października w murach Zespołu Szkół w Perzowie. Swoje wokalne talenty zaprezentowało 12 uczestników
podzielonych na kategorie wiekowe. Ich umiejętności oceniała trzyosobowa komisja w składzie: Grzegorz Górecki (kompozytor, nauczyciel muzyki),
Weronika Urbańska (sekretarz Gminy Perzów), Iwona Witczak (animator działań kulturalnych GOK w Perzowie)
a otuchy dodała im Wójt Gminy Perzów Danuta Froń życząc wszystkim udanego występu.
Młodzi wykonawcy zaskoczyli jurorów różnorodnym repertuarem i profesjonalnym przygotowaniem prezentowanych przez siebie utworów. Jurorzy
stanęli przed trudnym wyzwaniem wyboru najlepszych wykonawców, którzy będą reprezentowali naszą gminę na szczeblu powiatowym. Po długich i
burzliwych obradach nadszedł czas ogłoszenia wyników. Ostatecznie nagrody i wyróżnienia trafiły do
następujących wykonawców:
Kategoria I (klasa I-III): I miejsce- Milena Dyla, II miejsce – Nadia Lazarek
Kategoria II (klasa IV-VII): I miejsce- Patrycja Jerczyńska, II-miejsce- Julia Zgarda i Aleksandra Niedźwiecka,
III miejsce – Maja Potomska i Zofia Znaj Wyróżnienia: Kornelia Dołgan, Natalia Sibińska, Mikołaj Hodyjas,
Kategoria III (gimnazjum): I miejsce- Aleksandra Capenko i Weronika Pietrus
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Sport

V PERZÓW OPEN 2017 W TENISIE ZIEMNYM – GRY SINGLOWE
W sobotę 2 września rozegrany został cykliczny już turniej tenisa ziemnego – Perzów Open w grze singlowej, który symbolizuje zakończenie wakacji. W
tym roku miała miejsce już V jego edycja. Dzięki współpracy animatorów orlika i GOPS w Perzowie, udało się przeprowadzić turniej oraz zakupić
pamiątkowe puchary dla najlepszych graczy. W turnieju wzięło udział 7 zawodników, którzy rozgrywali swoje mecze do 4 wygranych gemów w
systemie „brazylijskim”, czyli do dwóch przegranych. Po ustaleniu reguł turnieju oraz rozlosowaniu numeracji zawodników, przeprowadzono 14
zaciętych pojedynków singlowych. Pogoda dopisywała, więc po upływie kilku godzinnych zmagań, można było wyłonić pierwszą czwórkę turnieju:
I miejsce – Grzegorz Kapica
II miejsce – Bogdan Fiałkowski
III miejsce – Aneta Piórek
IV miejsce – Marek Piórek

„ŻYJ SPORTOWO CZYLI ZDROWO” ORAZ „BOISKO Z TRĄBĄ”
Trwają intensywne prace związane z realizacją zadań: „BOISKO Z TRĄBĄ – MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TRĘBACZÓW”
oraz „ŻYJ SPORTOWO CZYLI ZDROWO – ROZBUDOWA BAZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA POD BRALINEM”. Projekt jest
współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w ramach VII edycji
konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
Na boisku w Trębaczowie, przy aktywnym udziale mieszkańców została ułożona kostka brukowa, na której stanie trybuna. Boisko zostanie również
wyposażone w oświetlenie.
Jednocześnie odbywają się roboty w Słupi pod Bralinem związane z wykonaniem nawierzchni pod ławki. Zamontowane są już lampy solarne oraz
bramki. Mieszkańcy są w trakcie instalowania barierek ochronnych, kosza na śmieci i stojaka na rowery. W następnej kolejności lokalna społeczność
wspólnymi siłami wykona piłkochwyty.
M.Siudy

Zapraszamy wszystkich dorosłych na bezpłatne szkolenia komputerowe odbywające
się na terenie Gminy Perzów. Szkolenia realizowane będą w zakresie podstaw obsługi
komputera oraz 9 działów tematycznych, m.in. : zdrowie, edukacja, praca,
społeczeństwo, finanse. Każdy z uczestników będzie mógł przystąpić do wybranego
zakresu tematycznego w dowolnym momencie.
Wszelkie informację dostępne będą na stronie Urzędu Gminy w Perzowie. Zapraszamy
również do kontaktu telefonicznego pod numerami tel. : Koordynator lokalny –
Ewelina Pieles 695785281, Trener lokalny – Wojciech Urbański 502297747 oraz w
Urzędzie Gminy – 627861060.
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SPALANIE ŚMIECI
Gmina Perzów podobnie jak w latach poprzednich rozpoczyna kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych.
Policja oraz pracownicy Gminy Perzów na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Perzów w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska
uprawnieni są do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz od 6.00 – 22.00 na
pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli.
Przypominamy, że spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla naszego zdrowia. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z
tworzyw sztucznych, na przykład butelek typu PET, worków foliowych oraz opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna czy
mebli. Toksyczny wpływ na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach, na przykład w postaci chorób nowotworowych.
Spalanie odpadów to dość powszechny proceder który w myśl Ustawy o odpadach jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny. W
przypadku otrzymania zgłoszenia lub zauważenia nadmiernej emisji dymu, strażnicy będą też sprawdzali czy nieruchomość jest wyposażona w
pojemniki na odpady. Brak pojemników lub składowanie odpadów poza nimi jest, bowiem wykroczeniem w świetle ustawy o utrzymaniu czystości w
gminach oraz w związku z uchwałą rady gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Perzów
Bardzo ważnym elementem jest prowadzenie działań profilaktyczno- edukacyjnych w tym zakresie. Dlatego też kontrolujący będą informowali o
szkodliwości spalania odpadów i wręczali opracowaną ulotkę dotyczącą tej problematyki.
K.K.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu:
„ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PERZÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK”
Wójt Gminy Perzów zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków i propozycji do projektu Rocznego Programu Współpracy
Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Konsultacje prowadzone będą w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażenia opinii o projekcie Programu przez organizacje.
Zasięg konsultacji obejmuje obszar Gminy Perzów.
Wszelkie wnioski o projekcie Programu można zgłaszać:
·
- osobiście w Urzędzie Gminy Perzów, Perzów 78, 63-642 Perzów, pok.6 (I piętro)
·
- mailem na adres: agnieszka.smolarek@perzow.pl
Formularz uwag jest tylko wzorem, na którym można zgłaszać swoje propozycję jednak nie jest obligatoryjnym dokumentem. Wszelkie
pisemne formy wniosków złożone w terminie będą brane pod uwagę. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia
konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Konsultacje przeprowadza – Agnieszka Smolarek – Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i
Oświaty w terminie 04-13 październik 2017 r.
Ponadto w dniu 13 października 2017 roku o godz. 10.00 w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Perzowie odbędzie się otwarte spotkanie
konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Perzów, na którym będą omówione wnioski i
opinie o projekcie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Do pobrania ze strony www.perzow.nowoczesnagmina.pl

Wójt Gminy Perzów
informuje, że został ogłoszony:
1) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej dz. nr 28/46 w miejscowości Perzów
2) I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej dz. nr 37/9 w miejscowości Perzów
Szczegółowe informacje na temat przetargów zawarte są w ogłoszeniach z dnia 14.09.2017 r. podanych
do publicznej wiadomości:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie (parter)
2) na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Perzów
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Perzów.
Wszelkie pytania związane z przetargiem można kierować do Urzędu Gminy
w Perzowie, pokój nr 6 lub pod numerem telefonu (62) 78 61 853.
Wójt Gminy Perzów
/-/Danuta Froń
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