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SPOTKANIE WIELKANOCNE
W GMINIE PERZÓW

9

kwietnia 2017r. w gminie Perzów
odbyło się tradycyjne spotkanie
wielkanocne. Uroczystość
przygotowana przez sołectwo Koza Wielka
odbyła się w sali wiejskiej w Miechowie.
Gospodarzami spotkania byli: Wójt Gminy
Perzów Danuta Froń, Przewodnicząca Rady
Gminy Perzów Renata Włodarczyk,
Proboszcz Parafii Domasłów Ks. Arkadiusz
Wieczorek oraz sołtys sołectwa Koza Wielka Przemysław Łytka. Przy świątecznym stole
spotkali się mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście. „Wielkanoc to czas nadziei i otuchy.
Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Niech Święta
Wielkanocne przyniosą nam radość i wzajemną życzliwość, napełnią nas pokojem, wiarą
i pozwolą nam z ufnością patrzeć w przyszłość." – mówiła Wójt Gminy Danuta Froń
witając wszystkich zaproszonych mieszkańców i gości. Do życzeń przyłączyła się również
przewodnicząca Rady Gminy Renata Włodarczyk. Swoją obecnością zaszczyciła
wszystkich poseł Andżelika Możdżanowska. Życzenia świąteczne składali również
zaproszeni goście: Stanisław Baliński – przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego, Zenon
Kasprzak – członek Zarządu Powiatu Kępińskiego, Ewelina Pieles – dyrektor biura poseł
Bożeny Henczycy, Karolina Winiecka pełnomocnik senatora Łukasza Mikołajczyka oraz
Aneta Wasilewska reprezentująca Marzenę Wodzińską członka Zarządu Województwa
Wielkopolskiego. Spotkanie Wielkanocne uświetnił występ artystyczny sekcji wokalnej
działającej przy GOK w Perzowie oraz koncert zespołu Perzowianie. Ks. Arkadiusz
Wieczorek poświęcił przygotowane przez Radę Sołecką Kozy Wielkiej potrawy
wielkanocne i zaprosił do wspólnej modlitwy przed posiłkiem. Na świątecznych stołach
gościł żurek, nie brakowało baranka wielkanocnego, tradycyjnego jajka, chleba i białej
kiełbasy. Sołtys Kozy Wielkiej Przemysław Łytka wraz z całą Radą Sołecka dołożył
wszelkich starań, aby przygotowane potrawy były wyjątkowo smaczne i przygotowane
zgodnie z tradycją wielkanocnego stołu. Wójt Gminy Perzów podziękowała
za przygotowanie uroczystości zarówno Radzie Sołeckiej z Kozy Wielkiej jak również
sołectwu Miechów za gościnność i użyczenie sali wiejskiej. Podczas uroczystości
rozstrzygnięty został również konkurs na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”.
GOK
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XXVII SESJA RADY GMINY PERZÓW

W

czwartek, 30 marca br. odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Perzów. W obradach uczestniczyło

13 Radnych. W pierwszej kolejności rajcy przyjęli protokół z XXVI Sesji Rady Gminy, po czym Wójt wnioskowała
o zmianę porządku obrad. Z powodu zmian w Prawie oświatowym, konieczne okazało się podjęcie dwóch
dodatkowych uchwał dotyczących kryteriów rekrutacji do szkół i przedszkoli.
Sympatycznym akcentem, po zrelacjonowaniu działalności międzysesyjnej, było złożenie przez Wójt podziękowań
i upominków sołtysom: Annie Kosińskiej i Markowi Ostrowskiemu, z okazji Dnia Sołtysa.
Przewodnicząca Rady Gminy również wyraziła wdzięczność za wsparcie i współorganizację balu charytatywnego
w Perzowie.
Radni przyjęli następnie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W dalszej kolejności jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Gminy Perzów na lata 2017 – 2022, która była szeroko dyskutowana na, poprzedzającym sesję, posiedzeniu Komisji. Planuje się w 2017
r. zakończenie budowy kanalizacji we wsi Turkowy oraz miejscowości Perzów (Październia) oraz opracowanie koncepcji kanalizacji dla m. Trębaczów, Zbyczyna
i Słupia p. Bralinem, a w latach 2017 – 2022 remont bloku biologicznego oczyszczalni ścieków w Perzowie. Na lata 2019 – 2022 są plany przebudowy sieci
wodociągowej na terenie gminy. Inwestycje te zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perzów na lata 2017 – 2023.
W budżecie ujęta została również wpłata w wysokości 10000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w Kępnie. Komenda przeznaczy środki na zakup
wyposażenia.
Ostatnim punktem porządku obrad były wolne głosy i wnioski, w którym padł apel do mieszkańców Gminy Perzów o zaniechanie wypalania traw.

JUBILEUSZ ZESPOŁU PERZOWIANIE
20 kwietnia br. Zespół Perzowianie świętował Jubileusz dziesięciolecia działalności zespołu. Z tej okazji
odbyła się niezwykle piękna i wyjątkowa uroczystość, będąca okazją do wyrażenia szacunku tym
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania zespołu, zadbali o jego artystyczny rozwój i muzyczny
wizerunek. Założycielem zespołu Perzowiane była ówczesna Wójt Gminy Perzów Barbara Kucharska.
Do faktu tego nawiązała również obecna Wójt gminy Danuta Froń nie kryjąc wzruszenia i dumy
z inicjatywy byłej wójt a jednocześnie własnej mamy. „Zapoczątkowane przed dziesięcioma laty dzieło ma
swój sens, dowodzą tego liczne koncerty i występy. Niegasnąca wola śpiewania i realizowania muzycznych
pasji zapewniła Wam szacunek i uznanie oraz wielką popularność. Wszystkim to przynosi radość i napawa
dumą a Wasz dorobek artystyczny jest gwarancję rozwoju kultury w gminie Perzów ” – mówiła wójt Danuta
Froń. Obecnie skład zespołu tworzą 22 osoby w tym 18 pań i 4 panów. Kierownikiem muzycznym zespołu
jest Grzegorz Górecki. Zespół oprócz kultywowania tradycyjnych pieśni i piosenek ludowych tworzy
również utwory z muzyką i tekstem własnego autorstwa. Perzowianie swoimi występami uświetniają wszelkie uroczystości odbywające się na terenie gminy
Perzów i powiatu kępińskiego.
Jedną z największych wyróżnień było uhonorowanie zespołu Odznaką Honorową „ Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Dokonała tego osobiście,
w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego obecna na uroczystości Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Odznaka
Honorowa przyznana została za znaczący wkład zespołu Perzowianie w propagowanie lokalnych tradycji i obrzędów ludowych wśród mieszkańców
Wielkopolski oraz animację życia kulturalnego w Regionie. Odczytany został również list gratulacyjny od Wojewody
Wielkopolski Marzeny Maląg. Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu dziesięciolecia działalności zespołu składali zaproszeni
goście: Stanisław Baliński przewodniczący Rady powiatu kępińskiego, Renata Włodarczyk przewodniczącą Rady Gminy Perzów,
Ewelina Pieles dyrektor biura Poseł Bożeny Henczycy, Alicja Śniegocka reprezentująca senatora Łukasza Mikołajczyka, Maria
Jasnowska przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERII w Kępnie. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych zespołów muzycznych
i chórów z powiatu kępińskiego i gminy Syców. Uroczystość pełna wspomnień, życzeń, gratulacji okraszona została przepięknym
koncertem Zespołu Perzowianie. Niespodzianką był solowy występ Weroniki Urbańskiej byłej Perzowianki a obecnie sekretarz
Gminy Perzów. Zaproszeni Goście wraz z zespołem biesiadowali do późnych godzin, wyrażając swoją radość ze wspólnego
śpiewania i muzycznych sukcesów.
Za wszystkich członków zespołu, obecnych i byłych odprawiona została Msza Święta prowadzona przez ks. Pawła Światka
Proboszcza parafii Słupia pod Bralinem.
JR
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ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS OFERT ORAZ PODPISANO UMOWY
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

W

ójt Gminy Perzów przeznaczyła środki z budżetu gminy na wsparcie realizacji zadań publicznych dla
organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Perzów. W 2017 roku do otwartego konkursu
ofert przystąpiło 5 organizacji.
Nowe stowarzyszenie COOL-TUR, powstałe w ubiegłym roku w sołectwie Turkowy, otrzymało wsparcie w kwocie
3 500,00 zł. Stowarzyszenie zainicjowało działania w kierunku propagowania postaw patriotyzmu i szerzenia
zagadnień z dziedziny historii. Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów
otrzymało wsparcie w kwocie 3 200,00 zł na działalność w zakresie
aktywizacji intelektualnej, psychologicznej i fizycznej osób w wieku
55+. Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa otrzymało wsparcie w
wysokości 3 300,00 zł na organizację rajdu rowerowego, cieszącego się
ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Na działalność w
zakresie wspierania kultury w budżecie gminy Perzów przeznaczono środki w wysokości 10 000,00 zł.
Ogólna kwota wsparcia na działalność w zakresie sportu 60000,00 zł została rozdysponowana pomiędzy Ludowy
Zespół Sportowy „POGOŃ” Trębaczów 41000,00 zł na szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną i uczestnictwo w
rozgrywkach sportowych oraz Klub Karate KAMINARI 19000,00 zł na popularyzowanie dyscypliny sportowej
karate oraz organizację zajęć z samoobrony i pierwszej pomocy.

REWITALIZACJA – SPOTKANIE SZKOLENIOWE

7

marca br. w Perzowie odbyło się spotkanie szkoleniowe związane z realizacja projektu pn.: „Opracowanie
programu rewitalizacji dla gminy Gminny Perzów na lata 2016-2020”. Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy w
Perzowie prowadził doktor nauk humanistycznych Maciej Dudziak, autor kilkudziesięciu Programów Rewitalizacji
i Strategii Rozwoju Miast i Gmin, specjalizujący się w takich obszarach jak rewitalizacja, programowanie
strategiczne, budowa obszarów funkcjonalnych, inżynieria finansowa. Gmina Perzów złożyła wniosek w ramach
konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego.
Głównym celem konkursu organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju było
wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych
procesów rewitalizacyjnych w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanu
kryzysowego. Gminny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem w ramach ubiegania się o wsparcie
finansowe na projekty związane z rewitalizacją. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych. Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu, koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego a także niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Gminny program rewitalizacji przygotowany zostanie przez ekspertów przy udziale mieszkańców.
W dalszym etapie realizacji gminnego programu rewitalizacji przeprowadzona zostanie analiza i diagnoza potrzeb, ankiety, szkolenia i konsultacje z
mieszkańcami. Całkowita wartość projektu wynosi 29 325,00 zł, dofinansowanie 26 392,50 zł, środki własne 2 932,50 zł.
JR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

G

mina Perzów uzyskała wsparcie finansowe z EFRROW na realizację inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury
rekreacyjnej w Gminie Perzów”. 15 marca 2017r. podpisana została umowa pomiędzy UMWW w Poznaniu
reprezentowanym przez Izabelę Mroczek – dyrektora departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich a Gminą
Perzów reprezentowaną przez Wójta Gminy Danutę Froń oraz Skarbnika Gminy Marię Poślod. Głównym celem
dotowanej inwestycji jest budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w 4 miejscowościach gminy Perzów: Perzów, Słupia
pod Bralinem, Miechów i Domasłów. Całkowita wartość zadania wynosi 200 914,79 zł. przyznane dofinansowanie 127
842,00 zł, środki własne gminy na realizację inwestycji wynoszą 73 072,79zł. Realizacja inwestycji służyć będzie
aktywizacji mieszkańców i poprawie jakości ich życia. Ogólnodostępne miejsca rekreacji umożliwią małym i dużym
mieszkańcom bezpieczną zabawę oraz stworzą miejsca wspólnej integracji i wypoczynku. Operacja
współfinansowana jest 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.
JR

DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE LOKALNY ANIMATOR SPORTU

G

mina Perzów otrzymała dofinansowanie w Programie Lokalny Animator Sportu. Z całej Polski na konkurs wpłynęło 2122 wniosków aplikacyjnych.
Po dokonaniu formalnej oraz merytorycznej ich oceny do Programu zakwalifikowanych zostały 1462 orliki (w tym orlik Gminy Perzów), co stanowi
69% wszystkich aplikujących. Podmioty zatrudniające animatorów na zakwalifikowanych do Programu orlikach otrzymają do ich pracy
dofinansowanie ze środków Programu ,,Sport Wszystkich Dzieci" w wysokości 1100 zł miesięcznie na orlik przez cały okres funkcjonowania Programu, tj. od
01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. Animatorami na Kompleksie Boisk ORLIK w Perzowie są Pan Grzegorz Kapica i Pan Dawid Misiak. Zachęcamy do bezpłatnego
korzystania z obiektu.
Głównymi celami tego programu ,,Sport Wszystkich Dzieci" są:
upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.
Program adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie
całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założenia programowe zakładają powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w
podstawowych obszarach kultury fizycznej.
Dominika Drapiewska
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„Akademia PEŁNI ŻYCIA”

T

owarzystwo Rozwoju Gminy Perzów otrzymało od Gminy Perzów środki z budżetu na wsparcie
realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.
Wsparcie w kwocie 3 200,00 zł dostano na działalność w zakresie aktywizacji intelektualnej,
psychologicznej i fizycznej osób w wieku 55+.
Projekt „Akademia pełni życia” to przedsięwzięcie, którego celem jest aktywizacja intelektualna,
psychiczna i fizyczna grupy osób w wieku 55+, mieszkańców Gminy Perzów poprzez działalność
instytucji zapewniającej wszechstronne wsparcie wpływające na poprawę jakości i poziomu życia osób
starszych. TGRP w ramach zadania planuje jednodniowy wyjazd do Wrocławia wraz z uczestnictwem na
spektaklu w teatrze. Turystyka, a zwłaszcza podróże to jeden z najstarszych przykładów aktywności
ludzi, który kształtuje w człowieku nowy system wartości oparty na doznaniach estetycznych i
kulturalnych. Zaspakaja nie tylko potrzeby ruchowe, ale również psychiczne i intelektualne. Wyjazd ma
na celu poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków historii i kultury Dolnego Śląska,
rozwijanie wiedzy o kulturze regionu i jej związkach z kulturą narodową, poznawanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naukowego Wrocławia
poprzez zwiedzanie miasta i jego zabytków. Cele realizacji zadania: aktywizacja osób starszych z terenu gminy Perzów poprzez wspólny wyjazd, rozwój
kulturalny osób starszych z terenu gminy Perzów poprzez udział w przedstawieniu teatralnym, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna grupy co
najmniej 50 osób w wieku 55+, mieszkańców gminy Perzów, poprzez działalność instytucji zapewniającej wszechstronne wsparcie wpływające na poprawę
jakości i poziomu życia osób starszych, nawiązywanie relacji międzyludzkich, zintegrowanie społeczeństwa i propagowanie idei rozwoju intelektualnego i
aktywnego trybu życia wśród seniorów. Cele te będą realizowane poprzez: zwiedzanie Wrocławia „miasta spotkań”, gdzie spotyka się wschód z zachodem,
tradycja z nowoczesnością, stara architektura z nową.
Wśród głównych obszarów aktywności TRGP należy zaliczyć: rozwój oświaty, kultury, sportu, rozwój infrastruktury gminnej, pomoc w ochronie zdrowia,
pomoc osobom biednym i niepełnosprawnym, rozwój ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego. Od 2005 z różnych form wsparcia
skorzystało blisko 150 osób. Istnieje potrzeba organizacji życia kulturalnego i społecznego osób starszych z terenu gminy Perzów poprzez zapewnienie
rozwoju zainteresowań, podnoszenie kompetencji kluczowych oraz animującej życie społeczne osób w wieku poprodukcyjnym. Planowane w projekcie
zadania wynikają z potrzeb środowiska seniorów. Projekt bazuje na szeroko rozumianej aktywności i kreatywności ludzi starszych. Najważniejszym
kryterium i celem projektu jest polepszenie jakości życia starszego człowieka, możliwość rozwoju i utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji dzięki udziałowi w
wielu rodzajach aktywności, ruchowej, fizycznej i podtrzymaniu prawidłowej kondycji psychofizycznej. Realizacja zadania ma wpłynąć na: kształtowanie
pozytywnego wizerunku osób wchodzących w jesień życia, eliminowanie negatywnych stereotypów związanych ze starością (wykluczenie społeczne),
umożliwienie seniorom realizację swoich zamierzeń, planów czy też marzeń, których do tej pory nie mogli zrealizować, głownie ze względów finansowych.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie grupa co najmniej 50 osób w wieku powyżej 55 lat, mieszkańcy gminy Perzów. Ze względu na niski status
ekonomiczny organizowany wyjazd musi być dostosowany do możliwości finansowych naszych mieszkańców. Kryterium rekrutacji: preferowane będą
osoby stosunkowo starsze, z ograniczonymi zasobami środków finansowych, samotne i chore, a także do osób działających w małych organizacjach
społecznych, grupach nieformalnych lub osób planujących podjąć taką działalność na terenie gminy.
Wyjazd do Wrocławia wraz z wizytą w Teatrze planowany jest w miesiącu czerwiec br. Szczegółowe informacje ukażą się niedługo na plakatach.
Dominika Drapiewska

NOWA PLATFORMA DLA BOCIANA BIAŁEGO

B

ocian biały ciconia ciconia to charakterystyczny ptak dla polskiej wsi oraz oznaka nadchodzącej wiosny.
Polska populacja tego pięknego ptaka liczy ok. 50 tyś. par lęgowych i jest największą populacją w
Europie. Gatunek ten jest objęty ochroną na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody, Konwencji Bońskiej,
Berneńskiej, Ramsarskiej jest także gatunkiem wymienionym w tzw. Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej.
W Polsce żyje 1 światowej populacji bociana białego. Mają one w naszym kraju dobre warunki do wychowu
młodych. Pomimo przychylnego nastawienia społeczeństwa w stosunku do bociana białego czyha na nie wiele
zagrożeń głównie spowodowanych działalnością człowieka, są to m.in.: przekształcanie terenów otwartych w
pola uprawne, zmiany pokryć dachowych w wyniku czego bociany budują gniazda na czynnych słupach
energetycznych, obniżanie poziomu wód gruntowych, melioracje odwadniające.
Populacja bociana białego bardzo dobrze oddaje wszelkie zmiany zachodzące w środowisku, a zwłaszcza
dostępność pokarmu, co ma bezpośrednie przełożenie na efekty lęgowe poszczególnych par. Z tego względu
gatunek ten jest uznawany jako wskaźnikowy a ponadto tzw. gatunek parasolowy. Określenie „gatunek
parasolowy” oznacza, że chroniąc tereny żerowania i gniazdowania tych ptaków, niejako przy okazji chronimy
wiele cennych rzadkich gatunków flory i fauny oraz wiele cennych przyrodniczo siedlisk.
Od kilku lat obserwujemy bociany, które zamieszkały na drzewie w miejscowości Perzów przy drodze gminnej.
Niestety niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały, że gniazdo bocianie podczas silnych wiatrów
spadło na ziemię.
Wójt Gminy Perzów w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Kępnie podjęli decyzję o budowie
specjalnej platformy metalowej, która będzie bezpieczną podstawą pod gniazdo bocianów. Montaż platformy
odbył się pod koniec lutego br.
Na zamontowaną platformę przeniesiono gniazdo zbudowane przez bociany w poprzednim sezonie. Z gniazda
wyrzucono jedynie sznurki plastikowe stosowane przy wiązaniu snopów siana i słomy, które zostały
wykorzystane do budowy gniazda przez bociany nieświadome, że może się to przyczynić do śmierci młodych lub
dorosłych ptaków zaplątanych w sznurki. Tak zmontowana platforma czeka już tylko na przylot bocianów. Pomimo tego, że platforma została dobrze
przygotowana i zawieszona w odpowiednim terminie, nie gwarantuje to sukcesu i zasiedlenia gniazda przez parę bocianów. Od tego momentu zaczęło
się niecierpliwe oczekiwanie…
Dominika Drapiewska
Wysiłki zwieńczone zostały sukcesem. Bociany, które przyleciały, zaakceptowały nowe stanowisko i już budują gniazdo. MS
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Aktualności

SALA
W TRĘBACZOWIE

KANALIZACJA
W TURKOWY

S

ala gimnastyczna przy szkole podstawowej
w Trębaczowie pnie się do góry. Wykonawca
jest obecnie na etapie montowania
konstrukcji stalowej dachu. Prace idą zgodnie z
harmonogramem. Pani Wójt Danuta Froń zabiega
o przyznanie dofinansowania do budowy sali z
Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej
Polskiej. W tym celu przygotowano i złożono
wniosek aplikacyjny na kwotę ponad
1.3 mln zł.
PP

T

rwają prace przy budowie kanalizacji
sanitarnej w m. Turkowy. W chwili
obecnej budowany jest kolektor
grawitacyjny. Postęp prac widać gołym okiem,
także w postaci wykopów, które wiążą się z
niebezpieczeństwem i utrudnieniem w ruchu,
dlatego prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności. Ta inwestycja ma się przyczynić do
poprawy warunków życia i stanu środowiska, a
jej zakończenie planowane jest na wrzesień br.
PP

5

ZAOPATRZENIE W WODĘ

G

mina Perzów jako właściciel i
administrator urządzeń
wodociągowych przygotowuje się do
wykonania przeglądów istniejących ujęć wód
podziemnych. Na stacjach uzdatniania wody w
Perzowie, Trębaczowie i na hydroforni w Słupi
pod Bralinem zostanie dokonania inspekcja
kamerą TV, pompowanie sprawdzające i
badanie osadów. Z badań i pomiarów zostanie
sporządzona dokumentacja, która da
odpowiedź na pytanie w jakim stanie znajdują
się ujęcia będące w naszym posiadaniu, w jakim
okresie czasu można je eksploatować i jaką
ewentualną metodę regeneracji należy
zastosować, w przypadku ich renowacji.

TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PERZÓW PODZIĘKOWAŁO
ZA WSPARCIE W ORGANIZACJI BALU

T

owarzystwo Rozwoju Gminy Perzów oraz Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie w dniu 28.03.2017 r. zaprosili na spotkanie do Gminnego
Ośrodka Kultury w Perzowie ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do zorganizowania XIII Karnawałowego Balu Dobroczynnego w 2017 roku.

Przybyli goście otrzymali podziękowania wraz ze słodką niespodzianką od Prezes TRGP Longiny Biały oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w
Perzowie Aldony Lorek. Podczas spotkania przy wspólnej kawie i herbacie nie zabrakło wspólnych rozmów o dalszej realizacji pomysłów Towarzystwa.
Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów oraz Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, ludziom dobrej woli za
wsparcie finansowo-rzeczowe przekazane na organizację wieczorku karnawałowego. Jesteśmy wdzięczni za okazane serce, życzliwość i zaangażowanie. Dzięki Państwa
pomocy, ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.
Dominika Drapiewska

DZIEŃ KOBIET W GMINIE PERZÓW

P

anowie z gminy Perzów przygotowali się do tego dnia szczególnie. Uroczystości Święta Kobiet odbyły się w
Sołectwach: Trębaczów, Turkowy, Słupia pod Bralinem, Koza Wielka, Domasłów. 10 marca br. odbyło się
spotkanie z okazji Dnia Kobiet w GOK w Perzowie. Wszystkie Panie oraz zaproszonych gości powitała wójt
Gminy Perzów Danuta Froń, składając wszystkim kobietom najlepsze życzenia, osobistego i zawodowego
spełnienia oraz aktywności w lokalnym środowisku. Życzenia dla Pań przekazała również Ewelina Pieles, dyrektor
biura Poseł Bożeny Henczycy. Wśród zaproszonych gości obecne były między innymi przewodnicząca Rady Gminy
Perzów Renata Włodarczyk, Sekretarz Gminy Perzów Weronika Urbańska, Dyrektor ZS w Perzowie Barbara Maras,
kierownik GOPS Ewa Marzec, dyrektorki jednostek organizacyjnych gminy Perzów, przewodniczące KGW, prezeski
lokalnych stowarzyszeń, sołtyski, radni gminy Perzów. Na spotkanie przybyła również przewodnicząca PZERiI Koła
kępińskiego Maria Jasnowska. GOK przygotował dla Pań szereg atrakcji. Scenariusz oparty był na niezaprzeczalnym fakcie, że kobiety w Gminie Perzów dzierżą
władzę. Specjalnie dla Pań przygotowana została prezentacja, podczas której Panowie z gminy Perzów wypowiadali się na temat kobiet, tego, co o nich myślą i
czego pragną życzyć kobietom w dniu ich święta. Laureaci konkursu poetyckiego zorganizowanego przez GOK w Perzowie pt.; „Wierszem plecie piękne słowa o
kobiecie” deklamowali wiersze o kobietach, własnego autorstwa. W związku z przypadającym 11 marca Dniem Sołtysa Wójt Gminy Perzów uhonorowała
również sołtysów z gminy Perzów, w tym 6 sołtysek. Jednak jedną z największych niespodzianek był koncert Orkiestry i Chóru Muzyki Rozrywkowej Queento
Band działającej przy Kępińskim Ośrodku Kultury. Jak powiedział sam kompozytor i aranżer Sławomir Kłodnicki Orkiestra
powstała również od pomysłu pewnej kobiety, a pierwszy swój koncert dała właśnie z okazji Dnia Kobiet w 2012r. w
kępińskim kinie Sokolnia. Od tego czasu orkiestra cały czas, pomimo pojawiających się przeciwności (i niejako wbrew nim)
konsekwentnie podąża we własnym artystycznym kierunku. Z próby na próbę, z koncertu na koncert staje się coraz
doskonalsza od strony technicznej i muzycznej. Na perzowskim koncercie z okazji Dnia Kobiet debiutował Chór Queento
Band. Na zakończenie dla wszystkich kobiet zaśpiewał sam kompozytor Sławomir Kłodnicki. Utworem Skaldów „Dopóki
jesteś” podbił serca Pań. Orkiestra grała pięknie. Były kwiaty i słodka niespodzianka, nastroje szampańskie, uśmiechnięte
Panie i najpiękniejsze życzenia.
JR
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Wystawa filatelistyczna Wspomnienie o Janie Pawle II – Papieżu Polaku

W

związku z 12 rocznicą śmierci Jana Pawła II oraz 3 rocznicą kanonizacji papieża Polaka w Gminnym
Ośrodku Kultury w Perzowie otwarto Wystawę Filatelistyczną „Wspomnienie o Janie Pawle II Papieżu
Polaku”. Całość ekspozycji stanowią zbiory udostępnione przez Edwarda Stankowiaka – prezes PZF koła
kępińskiego oraz Tadeusz Hanuszewicza kolekcjonera walorów
filatelistycznych. Są to unikalne znaczki pocztowe, karty i koperty.
Wystawa jest filatelistyczną opowieścią o życiu Jana Pawła II od chwili
wyboru na papieża do momentu śmierci. Przedstawia kolejne etapy
życia wielkiego Polaka w tym 104 podróże jakie odbył Jan Paweł II
pielgrzymując po świecie. Wyeksponowane zostały również
pamiątkowe fotografie z Ojcem Świętym dostarczone na wystawę przez
mieszkańców gminy Perzów. „Filatelistyka daje dużo wiedzy o ludziach,
wydarzeniach. Zbierając znaczki można się wiele nauczyć. O papieżu Polaku można mówić bez końca… – stwierdził
Edward Stankowiak, który do swej filatelistycznej pasji podchodzi z wielkim zaangażowaniem. Uroczyste otwarcie
wystawy zaszczyciło swoja obecnością wielu mieszkańców i zaproszonych gości. Obecni byli miedzy innymi: Wójt
Gminy Perzów Danuta Froń, Przewodnicząca Rady Gminy Perzów Renata Włodarczyk, Radni Rady Gminy Perzów,
naczelnik Poczty Polskiej w Kępnie Andrzej Weis, naczelnik Poczty Polskiej w Perzowie Grażyna Bryłka, dyrektor
Biblioteki powiatowej w Kępnie Wiesław Walas, sekretarz Gminy Perzów Weronika Urbańska, członkowie Koła
Filatelistów z Kępna, Perzowa i Trębaczowa. Podczas otwarcia wystawy czynne były perzowskie i kępińskie stoiska
filatelistyczne umożliwiające bezpośrednie nabycie i wysłanie kartki pocztowej. W związku z wystawą wydany
został również okolicznościowy stempel. Przygotowana została także krótka część artystyczna w wykonaniu dzieci z
sekcji wokalnej działającej przy GOK w Perzowie.
Wystawa cieszyła ogromnym zainteresowaniem.
JR

NIECHAJ KAŻDY WIERSZEM PLECIE PIĘKNE SŁOWA O KOBIECIE

W

związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie ogłosił konkurs poetycki pt.: „ Niechaj każdy wierszem
plecie piękne słowa o kobiecie”. Do udziału w konkursie zgłoszono 30 prac. Celem konkursu było zarówno przedstawienie poetyckiego
portretu kobiety jak i poszukiwanie nowych, nieodkrytych talentów. Komisja konkursowa w składzie: Weronika Urbańska – sekretarz
gminy , Natalia Kowalczyk – dyrektor biblioteki, Iwona Witczak – animator GOK postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby w poszczególnych
kategoriach:
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Marcel Brząkała – ZS w Perzowie
II miejsce – Oliwia Niezgoda – ZS w Perzowie
Aleksandra Janasek – ZS w Perzowie
III miejsce – Franciszek Sobczyk – ZS w Perzowie
Julia Grzegorek – ZS w Trębaczowie
Wyróżnienie: Patrycja Owoc – ZP w Perzowie
W kategorii Gimnazja:
I miejsce – Weronika Pietrus – Gimnazjum w Perzowie
II miejsce – Hanna Ostrowska – Gimnazjum w Perzowie
III miejsce – Małgorzata Sokalska – Gimnazjum w Perzowie
Wyróżnienie: Agata Herbinger – Gimnazjum w Perzowie
W kategorii osoby dorosłe:
I miejsce – Jan Tyc
II miejsce – Barbara Grzegorek, Henryk Kula
Nagrody laureatom wręczyły Wójt Perzów Gminy Danuta Froń,
Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, kierownik GOPS w Perzowie Ewa Marzec.
GOK

KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”

K

onkurs adresowany był do sołectw z terenu gminy Perzów. Pomysł wykonania palmy wielkanocnej zainicjował
Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, a jego celem było przybliżenie wszystkim mieszkańcom pięknej, ale niestety
już zanikającej powoli tradycji. W konkursie wzięły udział wszystkie sołectwa Gminy Perzów. Przygotowane palmy
konkursowe były wyjątkowo piękne. Ogrom pracy jaką włożyli mieszkańcy w wykonanie palmy był współmierny z
poczuciem satysfakcji i dumy z wykonanego dzieła artystycznego. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Niedzielę
Palmową podczas Gminnego Spotkania Wielkanocnego w Miechowie.
Komisja konkursowa powołana do oceny, w składzie Wójt Gminy Perzów,
sekretarz Gminy Perzów i dyrektor GOK miała nie lada wyzwanie. Poprzeczka
zawieszona była bardzo wysoko. Ostatecznie nagrodzono i przyznano I
miejsca sołectwom: Miechów, Domasłów i Koza Wielka. Pozostałe sołectwa:
Perzów, Słupia pod Bralinem, Trębaczów, Turkowy, Zbyczyna i Brzezie otrzymały równorzędne II miejsce.
Równocześnie za miejscem na podium do sołectw powędrowały bony finansowe, przyznane przez Wójta Gminy
Perzów Danutę Froń. Nagrodę specjalną dla sołectwa Perzów ufundowała również poseł Bożena Henczyca. Wójt
Gminy Danuta Froń zapewniła o kontynuacji tego rodzaju konkursów w następnych latach, raz jeszcze
podziękowała sołectwom za udział i pogratulowała wykonania artystycznie pięknych, tradycyjnych palm
wielkanocnych.
JR
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PREZENTACJE TEATRALNE DZIECI I MŁODZIEŻY PERZÓW 2017R.

W

związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie
odbyły się Prezentacje Teatralne Dzieci i Młodzieży Perzów 2017 r. 24 marca na dużej scenie
perzowskiego ośrodka kultury zaprezentowały się grupy teatralne działające w ZS w Perzowie i w ZS w
Trębaczowie. Młodzi aktorzy mieli okazje wystąpić przed dużą publicznością. Wykazali się też
niezwykłymi umiejętnościami gry aktorskiej. Grupa teatralna z ZS w Perzowie pod opieką Małgorzaty Poślod,
wystawiła Balladynę -dramat Juliusz Słowackiego. Grupa z ZS w Trębaczowie zaprezentowała zaś baśniową
postać Czerwonego Kapturka w nieco rozwiniętej wersji humorystycznej „Czerwony Kapturek szuka księcia” z
morałem „uważaj bracie, jak umawiasz się na czacie”. Opiekunami artystycznymi grupy trębaczowskiej są panie
Dorota Więckowska i Marcelina Smyczyńska. Ciekawe ujęcie scenariusza, scenografia, stroje i warsztat aktorski
młodych adeptów sztuki teatralnej zadecydowały o bardzo wysokim poziomie przedstawień. Grupy teatralne
nagrodzone zostały pamiątkowymi statuetkami - maski teatralne. Wybrano
również najlepszego aktora/aktorkę. Zostali nimi Julia Raczyńska z ZS w
Perzowie i Julia i Łucja Grzegorek z ZS w Trębaczowie. Nagrody wręczali:
Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, dyrektorzy szkół Barbara Maras i Artur
Tokarz, obecni na Prezentacjach przedstawiciele Rady Rodziców Mariusz
Szymczak, Anna Sztuka i Natalia Kowalczyk oraz radna Rady Gminy Perzów
Krystyna Poręba. Publiczność nagrodziła oba zespoły gromkimi brawami. Organizatorem Prezentacje Teatralne
Dzieci i Młodzieży Perzów 2017 r. był GOK w Perzowie.
JR

POWITANIE WIOSNY W SP W PERZOWIE

T

radycyjnie, jak obyczaj każe, 21 marca br. uczniowie naszej szkoły powitali wiosnę. Barwnym korowodem, w
wesołym nastroju przemaszerowali ulicami Perzowa z Marzanną w poszukiwaniu zmian zachodzących w
przyrodzie i z nadzieją, że zima na dobre opuściła nasze okolice.
Wcześniej jednak dzieci mogły uczestniczyć w niezwykle atrakcyjnej
zabawie, jaką był szkolny przegląd talentów. Każdy uczeń, który chciał
zaprezentować na forum szkoły swoje zdolności lub umiejętności, mógł
wystąpić, dając popis swoim talentom. A utalentowanych dzieci mamy
niemało. Czy to muzycznie, literacko, czy sportowo. Wszystkim
wykonawcom należą się wielkie brawa i gratulacje, jednak
bezkonkurencyjny (jak zawsze) okazał się występ Maćka Leśniarka, ucznia
kl. VI. Natomiast wśród młodszych uczniów na szczególne wyróżnienie i uwagę zasłużyły występy Patrycji
Jerczyńskiej, uczennicy kl. III a.
SP w Perzowie

DZIEŃ TEATRU W SP W TRĘBACZOWIE
27 marca każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Również w
naszej szkole świętowano ten dzień. Uczniowie koła teatralnego przedstawili
sztukę pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia”. Wspaniałe stroje, dekoracje i
świetna gra aktorska zachwyciły publiczność. Czerwony Kapturek i bohaterowie
bajek w zabawny sposób przekazali uczniom hasło „Uważaj bracie, gdy umawiasz
się na czacie”. Owacje na stojąco i rozdawane autografy potwierdziły, że wszyscy
lubimy teatr i podziwiamy grę aktorów. Mamy nadzieję, że niektórzy uczniowie
odgrywający role w spektaklu staną kiedyś na deskach prawdziwego teatru.
SP w Trębaczowie

VII POWIATOWY KONKURS POEZJI NIEMIECKIEJ
6 kwietnia 2017 w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza Perzowie odbył się VII Powiatowy Konkurs Poezji Niemieckiej dla uczniów z gimnazjów Powiatu
Kępińskiego. Uroczystego otwarcia dokonała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń wraz z Dyrektorem Gimnazjum w Perzowie panem Leszkiem Urbańskim. Mimo,
iż konkurs ten wpisał się w tradycję szkoły, z uwagi na reformę oświaty jest to już ostatnia edycja. Tegoroczne motto stanowiły słowa wielkiego niemieckiego
mistrza pióra Johanna Wolfganga von Goethe: „Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man muß auch tun.”- Nie
wystarczy wiedzieć, trzeba też z tej wiedzy korzystać; nie wystarczy chcieć, trzeba też czynić.
W recytacjach udział wzięła młodzież z czterech gimnazjów naszego powiatu: z Mroczenia, Opatowa, Kępna nr 2 i Perzowa. Uczestnicy z dumą reprezentowali
swoje szkoły i mimo tremy pięknie deklamowali wiersze wybitnych niemieckich poetów łamiąc tym samym barierę językową. W jury zasiedli nauczyciele języka
niemieckiego, którzy oceniali między innymi: opanowanie utworu, intonację oraz ogólne wrażenie artystyczne. Zwycięzcami zostali: I miejsce ex aequo:
reprezentantki Mroczenia Anna Kania w wierszu H. Hoffmann „Die Geschichte vom Zappel – Philipp” oraz Natalia Rabiega recytując „Das Ideal” K. Tucholsky. II
miejsce: Wiktoria Zychla „Augen in der Groβstadt” – K. Tucholsky również z Gimnazjum w Mroczeniu. III miejsce ex aequo: Sandra Młot w wierszu
„Heidenröslein” - Johann Wolfgang von Goethe z Gimnazjum w Perzowie oraz Wiktoria Szczęsna recytując „Wenn ich das grosse Los gewinn” – Otto Reutter.
Wyróżnienie zdobyła kolejna gimnazjalistka z Opatowa Katarzyna Jędrecka deklamując „Sehnsucht nach dem Frühling” – August von Fallersleben. Każdy
uczestnik konkursu otrzymał dyplom i upominek ufundowany przez Radę Rodziców działającą przy Gimnazjum w Perzowie, którą reprezentowała pani Renata
Włodarczyk.
Dziękujemy opiekunom za przygotowanie młodzieży natomiast Wszystkim recytatorom, a szczególnie zwycięzcom, gratulujemy.
Kamila Małolepsza i Małgorzata Stasiak.
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W SP W TRĘBACZOWIE
21 marca bieżącego roku w naszej szkole obchodzono uroczyście
nadejście wiosny. Na porannym apelu Dyrektor przywitał wszystkich
zebranych i przedstawił harmonogram tego wyjątkowego dnia.
Pierwszą atrakcją były wybory Miss i Mistera w kategorii
„Najciekawsze przebranie”. Nagrody zdobyli: Kacper Mielcarek,
Natalia Kruszelnicka oraz Justyna Wyrwas i Amelia Poręba. Nagrodę
publiczności przyznano Krystianowi Peruga i Mateuszowi Latusek.
Następnie Pani Justyna Diug ogłosiła wyniki konkursu „Ilustracja do
ulubionej książki” i wręczyła nagrody: I miejsce Justyna Wyrwas z klasy
VI, II miejsce Jakub Supianek klasa III, miejsce III Julia Grzegorek klasa VI
i miejsce IV Hanna Sztuka klasa V.
Kolejnym punktem programu był wspólny spacer z kolorowymi,
pięknie przygotowanymi marzannami. W wiosennym korowodzie uczestniczyli uczniowie, przedszkolaki oraz nauczyciele. Słomiane marzanny na znak
kończącej się zimy zostały spalone na boisku szkolnym.
W ostatniej części dnia w przedstawieniu teatralnym nawiązującym do tematu zdrowego odżywiania wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego. Bajka o
królewnie Marcelince bardzo wszystkim się podobała i stanowiła pouczająca wskazówkę. Na zakończenie uczniowie klasy V zaprezentowali scenkę reklamującą
zdrowy styl życia pt. „Horteks”.
Wiele atrakcji i konkursów sprawiło, że ten dzień dostarczył wszystkim dużo radości.
Beata Baura

MALUCHY W OŚRODKU ZDROWIA

W

ramach uzupełniania wiedzy związanej ze zdrowym stylem
życia przedszkolaki odwiedziły tutejszy Ośrodek Zdrowia.
Maluchy przyjęła Pani Ala Królewicz, która oprowadziła
dzieci po kolejnych pomieszczeniach i objaśniła, jaką
spełniają rolę, kiedy osoba chora zgłasza się z prośbą o pomoc
medyczną. Przedszkolaki ochoczo zgłaszały się, by stanąć na lekarskiej
wadze, oraz by sprawdzić swój wzrost. Dowiedziały się, jak mierzone
jest ciśnienie i poziom cukru we krwi oraz do czego służy stetoskop i
kozetka. Pełni wrażeń wracali do szkoły, wymieniając się uwagami i
spostrzeżeniami. Dzięki tej wizycie maluchy pozbędą się z pewnością
obaw, związanych z koniecznością pójścia na wizytę lekarską, a także bardziej zadbają o własne zdrowie.
SP w Trębaczowie

SPOTKANIE WIELKANOCNE W SP W TRĘBACZOWIE

W

ostatnim dniu zajęć przed Świętami Wielkanocnymi
wszystkie dzieci i uczniowie naszej szkoły spotkali się przy
świątecznym stole przygotowanym przez Panią Dorotę
Więckowską. Ksiądz proboszcz Paweł Świątek złożył
wszystkim życzenia i zaprosił do wspólnej modlitwy.
Klasa VI w montażu słowno-muzycznym przedstawiła tradycje
świąteczne i zwyczaje związane z Wielkanocą, a młodsze dzieci
zaśpiewały piosenkę o zajączku.
SP w Trębaczowie

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

2

kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Tematem przewodnim tego dnia jest
promocja książek oraz grafiki dla dzieci. Jest to też okazja do promowania czytelnictwa wśród dzieci i
dorosłych. Data, jaką wybrano na świętowanie, nie jest przypadkowa – to dzień urodzin duńskiego pisarza
Hansa Christiana Andersena, którego baśnie są znane dzieciom na całym
świecie.
Czy jest ktoś z nas, komu nie towarzyszyły bajowe postacie przez lata dzieciństwa?
Każdy z nas z rozrzewnieniem wspomina swoich ulubionych bohaterów literackich czy
filmowych. I choć pokolenia dorastają, a bajki powstają wciąż nowe, to są również
książki i postacie, które są ponadczasowe.
Postanowiłam zapytać kilka osób jakie bajki z dzieciństwa wspominają najmilej:
„Bardzo lubiłam „Anię z Zielonego Wzgórza” i „Dzieci z Bullerbyn”. Tato często czytał mi je przed snem licząc, że szybko zasnę. Ja za
to słuchałam z zapałem, dopytując, co będzie dalej…” - Danuta Froń
„Najchętniej czytałem „Bolka i Lolka”, oglądałem „Reksia”. To były postacie bardzo lubiane i przez wszystkich z nas znane.” - Artur
Tokarz
„Najbardziej lubiliśmy „Kubusia Puchatka” i „Boba Budowniczego” . Wiele się w nich działo, uczyły współpracy, przyjaźni…” Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Perzowie
Uzyskane przeze mnie wypowiedzi pokazały, że bez względu na tematykę bajek, czas w którym po nie sięgaliśmy - wszyscy jako
dzieci szukamy postaci, z którymi chcemy się utożsamiać, pokazują, że dobro zawsze zwycięża.
Natalia Kowalczyk
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WARSZTATY WIELKANOCNE

4

kwietnia br. pracownicy biblioteki wybrali się do Zespołu Szkół w Trębaczowie, aby zorganizować warsztaty
plastyczne, do których zaprosili uczniów klasy V. Tematem spotkania były nadchodzące święta wielkanocne.
Z pomocą i radą pani Marzeny Jerczyńskiej młodzież wykonała piękne koszyczki, pisanki pudełka,
przyborniki o tematyce świątecznej. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w pracę, opowiadały o tradycjach
świątecznych kultywowanych we własnych domach.
Bardzo dziękujemy pani Marzenie Jerczyńskiej, która kolejny raz wsparła nas swoim talentem.
Natalia Kowalczyk

O BAJKACH W BIBLIOTECE

5

kwietnia br. w Bibliotece Publicznej w Perzowie odbyło się spotkanie związane z Międzynarodowym Dniem
Książki dla Dzieci. Na zaproszenie bibliotekarek przybyły dzieci z Przedszkola w Perzowie oraz goście: wójt
Danuta Froń, Kierownik GOPS-u w Perzowie Ewa Marzec oraz Piotr Prędki – kierownik referatu gospodarczego
Urzędu Gminy. Zaproszeni goście opowiadali o ulubionych bajkach z dzieciństwa. Były również konkurencje
związane z książkami: mini kalambury, w których goście opowiadali o wylosowanej bajce w ten sposób, by dzieci
zgadły o jakiej bajce mowa oraz pokazywano dzieciom obrazy przedstawiające bajki, których dzisiaj już nie ma w tv zadaniem gości było opowiedzenie dzieciom o czym opowiadała dana bajka. Jak się okazuje dzieci znają doskonale
bajki te nowe jak i te starsze.
Na koniec naszego spotkania dzieci otrzymały słodki upominek oraz miały możliwość poprzeglądać książki z kącika
dziecięcego naszej biblioteki.
Natalia Kowalczyk

OBCHODY ROKU TADEUSZA KOŚCIUSZKI

R

ok 2017 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Tadeusza Kościuszki, który jest również patronem Zespołu
Szkół w Trębaczowie. W związku z tym Biblioteka Publiczna w Perzowie postanowiła uczcić pamięć
polskiego bohatera organizując dla uczniów wspomnianej szkoły konkurs plastyczny dla dzieci z klas I - III
oraz wielki konkurs wiedzy o patronie dla klas IV - VI.
20 kwietnia dyrektor Biblioteki przeprowadziła międzyklasowy konkurs wiedzy dla klas IV – VI. Każdą klasę
reprezentowały trzyosobowe drużyny, które wykazały się wiedzą by
zdobyć nagrodę dla całej klasy, którą była wycieczka do Panoramy
Racławickiej we Wrocławiu. W jury konkursowym zasiedli: wójt
Danuta Froń, Artur Tokarz – dyrektor szkoły oraz Tomasz Kruszelnicki –
miłośnik historii. Drużyny zmierzyły się z pytaniami zamkniętymi,
wykazali się zręcznością, logiką oraz znajomością historii szkoły. Choć rywalizacja była bardzo wyrównana, wygraną
drużyną okazała się klasa VI.
Wręczono również nagrody za konkurs plastyczny. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy udanej wycieczki oraz
dziękujemy za pomoc gronu pedagogicznemu.
Natalia Kowalczyk

Konkurs plastyczny STOP SMOG

K

onkurs plastyczny STOP SMOG organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie odbywał się pod
patronatem Marszałek Marzeny Wodzińskiej oraz Wójta Gminy Perzów Danuty Froń. Głównym celem konkursu była
szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnych nawyków ekologicznych oraz
uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na problemy najbliższego środowiska. Konkurs adresowany był do dzieci
przedszkolnych i uczniów z terenu gminy Perzów. Komisja konkursowa w składzie Wójt Gminy Danuta Froń, dyrektor GOK
Justyna Rojkiewicz oraz instruktor sekcji plastycznej GOK Iwona Witczak oceniła 77 prac jakie napłynęły na konkurs,
wyróżniła i przyznała nagrody autorom najlepszych prac, zgodnie z kryteriami konkursu. Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się w Zespole Szkół w Trębaczowie. Data wręczenia nagród laureatom nie była przypadkowa i wyznaczona została na
szczególny dzień promowania ochrony środowiska i rozszerzania świadomości ekologicznej, jakim jest obchodzony
corocznie 20 kwietnia Dzień Ziemi. Nagrody laureatom konkursu wręczała wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz
reprezentująca Marszałek Marzenę Wodzińską, dyrektor ODN w Kaliszu Aneta Wasilewska. Tego tez dnia w Zespole Szkół w
Trębaczowie otwarta została pokonkursowa wystawa prac laureatów konkursu STOP SMOG.
Wyniki Konkursu
Plastycznego STOP SMOG
Kategoria I – Przedszkole TRĘBACZÓW - nagrody równorzędne
Maja Kałużna, Virsavia Bilenko, Aurelia Wąsik, Wojtek Musiała, Błażej Kos, Maja Pietrzak, Dawid Brzeziński
Kategoria II – Klasy I-III
Wyróżnienie:
Michał Troska - I miejsce PERZÓW
Julia Wieścicka TRĘBACZÓW
Melania Tyma - II miejsce PERZÓW
Lena Zając - TRĘBACZÓW
Kacper Gnitecki. – III miejsce PERZÓW
Wyróżnienie:
Hanna Sztuka- TRĘBACZÓW
Kategoria III – klasy IV-VI
Kornelia Zabłocka- TRĘBACZÓW
Jagoda Hoja – I miejsce PERZÓW
Aleksandra Janasek- PERZÓW
Anna Kula – II miejsce PERZÓW
Jessica Horoszko- PERZÓW
Amelia Poręba. – III miejsce TRĘBACZÓW
Oliwia Rogalewska- TRĘBACZÓW
Nr 3 (34) kwiecień 2017 r.

Perzowskie Wieści Gminne

www.perzow.pl

Sport

10

UCZENNICE ZS W PERZOWIE – MISTRZYNIAMI
2 i 3 marca 2017 roku odbyły się Mistrzostwa Szkół w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt na etapie
powiatowym, które miały miejsce w Rychtalu. Po zwycięskich eliminacjach gminnych, z których
zwycięsko wyszły oba zespoły z Perzowa, teraz poprzeczka była już postawiona wyżej. Rozgrywki
powiatowe jak zwykle stały na wysokim poziomie i przyniosły wiele pozytywnych emocji, dla
wszystkich jej uczestników.
Początkowo w rozgrywkach wzięły udział dziewczęta, które zmierzyły się w czwartek 2 marca 2017
roku. W grupie A swoje mecze rozgrywały zawodniczki ze szkół z: Rychtala (gospodarz), Hanulina i
Perzowa, najlepszy zespół z Gminy Łęka Opatowska nie dojechał. Grupa B z pozostałymi czterema
zespołami rozgrywała swoje mecze grupowe w Łęce Mroczeńskiej. W grupie A rywalizacja przez
wszystkie mecze grupowe była niesamowicie zacięta. W pierwszym, bardzo wyrównanym meczu,
uczennice z Perzowa niestety minimalnie przegrały z drużyną z Hanulina 1:2. W drugim spotkaniu,
Rychtal wygrał z Hanulinem 2:1. W ostatnim meczu grupowym zawodniczki z Perzowa musiały wygrać, aby liczyć się w kolejnych rozgrywkach. Na całe
szczęście po mobilizacji i analizie gry, dziewczęta z Perzowa wygrały z podopiecznymi z Rychtala 2:1. W tej sytuacji, przy takim układzie zdobytych
punktów, bilansie wygranych i przegranych setów, wszystkie trzy zespoły miały identyczny dorobek. Konieczne okazało się liczenie bilansu wszystkich
najmniejszych punkcików zdobytych i straconych we wszystkich rozegranych setach. Werdykt był jednomyślny, dzięki wysokim zwycięstwom i niskim
porażkom w setach zespół z Perzowa uplasował się na pierwszym miejscu w grupie, drugi był Rychtal i trzeci, bez możliwości awansu, został
sklasyfikowany Hanulin. Kolejny etap rozgrywek finałowych rozegrany został w Rychtalu, zatem dwa najlepsze zespoły z grupy B z Łęki Mroczeńskiej
musiały dojechać. Były to drużyny z Mikorzyna (I miejsce w gr. B) i Trzcinicy (II miejsce w grupie B). W pierwszym półfinale Rychtal pokonał Mikorzyn 2:0,
w kolejnym Perzów bezapelacyjnie zwyciężył Trzcinice 2:0. W meczu o trzecie miejsce lepsza okazała
się Trzcinica. Finał zapowiadał się bardzo emocjonująco, gdyż był rewanżem z meczu grupowego, w
którym uczennice z Perzowa pokonały swoje koleżanki z Rychtala. I tym razem nie było inaczej, gdyż w
finale znów Perzów okazał się lepszy od gospodarzy, wygrywając z nimi gładko 2:0, z druzgocącą
przewagą w poszczególnych setach 25:15 oraz uwaga – 25:6. Bezapelacyjnie najlepszą żeńską
drużyną w powiacie kępińskich okazał się zespół z Perzowa prowadzony przez trenera/nauczyciela wf
– Grzegorza Kapicę. Zespół ten otrzymał prawo reprezentowania powiatu w rozgrywkach
rejonowych w Krotoszynie.
Żeńska drużyna z SP Perzów zagrała w składzie:
Martyna Nowojska (kapitan), Roksana Kubik, Jagoda Hoja, Weronika Lisek, Monika Koniarz, Patrycja
Owoc, Oliwia Froń, Aleksandra Młot, Jessica Horoszko, Daria Michalak. Trener – Grzegorz Kapica.
Mniej szczęścia mieli chłopcy z Perzowa, którzy dzień później grali swoje mecze, jednak nie udało im
się przedostać przez rozgrywki grupowe i nie powtórzyli sukcesu swoich koleżanek. Mimo to, wrócili z
rozgrywek bogatsi o kolejne doświadczenia. Chłopaki zagrali w następującym składzie: Hubert
Skoczylas (kapitan), Kacper Kałka, Witek Luźniak, Maciej Poślod, Norbert Gawlik, Szymon Kowalik,
Jakub Horoszkiewicz, Kacper Matyniak, Kamil Krowiarz, Michał Konieczny. Trener – Grzegorz
Kapica
GOK

PIERWSZY TURNIEJ KARATE W NOWYM ROKU

P

ierwszy turniej po nowym roku za nami. W sobotę 18 marca 2017 r. nasi zawodnicy wzięli
udział w turnieju XXIII RADA REGENTÓW - International Karate Championships w
miejscowości Zawadzkie na Opolszczyźnie. W zawodach wzięło udział około 500
zawodników z 39 klubów z Polski, Czech i Słowacji. Po całodziennych zmaganiach karatecy naszego
klubu wywalczyli 7 medali: 1 złoty - Kacper Gnitecki (kumite 7 lat fantom), 1 srebrny - Sebastian
Maraszek (kumite juniorów +76kg) i 5 brązowych - Zofia Moś (kumite U10 +30kg), Anna Kula
(kumite -40kg), Maciek Poślod (kumite U14-35kg), Cyprian Jarczak (kumite U14-50kg) i Jędrzej
Maras (kumite seniorów -67kg). Natomiast o podium (zajmując 4 miejsca) otarli się: Natalia
Chlewicka, Justyna Wyrwas i Jakub Poślod. Sobotni turniej był szczególnie dużym wyzwaniem dla
naszych najmłodszych zawodników (Chlewicka Natalia, Kokot Hubert, Kulawik Zuzanna, Gnitecki
Kacper), którzy po raz pierwszy startowali na tak dużym turnieju i to w konkurencjach kumite walkach. W barwach naszego klubu
walczyli również Krzysztof Oziembłowski,
Dawid Olejnik i Hubert Kozica, którzy
godnie reprezentowali Perzowskie
Pioruny.
Z pozdrowieniami - Trener
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KONKURS RZUTÓW KARNYCH NA „POWITANIE ORLIKA 2017”

W

sobotę, 18 marca 2017 roku oficjalnie zostało zainaugurowane otwarcie orlika przez jego animatorów –
Grzegorza Kapicę i Dawida Misiaka, w którym wzięły udział dzieci i młodzież, będące na co dzień jego
stałymi bywalcami. Jak co roku, pierwszą imprezą sportową był konkurs rzutów karnych. Tym razem,
nieco bardziej rozbudowany, gdyż aż o cztery kategorie: chłopcy klas 3-4, klas 5-6, gimnazjum oraz
dziewcząt. Ze względu na bardzo niekorzystne warunki pogodowe, impreza musiała być rozegrana na sali
gimnastycznej na mniejszych bramkach, niż na tych, jakie są na orliku, co - w nieco większym stopniu - utrudniło
zdobycie upragnionego gola. A to wszystko również dlatego, że pomiędzy ich słupkami stanęli bracia: Witek i Waldek
Mierzchała, którzy lubują się w grze piłkarskiej i są świetnymi bramkarzami i, co ważne, fachowo i neutralnie bronili
strzały wszystkich uczestników sobotniego konkursu. W podziękowaniu za pomoc i włożony trud w organizację
turnieju, w którym dzielnie bronili bramki przed dokładnie 247 strzałami. otrzymali pamiątkową statuetkę
„broniącego bramkarza”.
W zabawie wzięło udział 16 osób, w której wszyscy młodzi piłkarze i piłkarki mogli zdobyć pamiątkowe medale za
pierwsze trzy miejsca, w każdej ze swoich kategorii. Dodatkowo każdy z nich miał równą szansę wywalczenia głównej
nagrody, jaką była statuetka najskuteczniejszego strzelca konkursu. Każdy z uczestników strzelał po 15 razy do
bramki, jednak z różnych odległości. Aby zrównać szanse młodszych z pozostałymi starszymi graczami, strzelali oni
wszyscy z różnych odległości od bramki, w zależności od wieku i kategorii w jakiej występowali. Zwycięzcą całej
zabawy został Marcel Brząkała z czwartej klasy Zespołu Szkół w Perzowie, który po dogrywce z kolegą ze swojej klasy
Szymonem Mirkiem, wygrał rywalizację w kategorii klas 3-4 SP i oczywiście zdobył statuetkę najskuteczniejszego
strzelca konkursu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i zapraszamy na kolejne sportowe
zmagania na boisku orlik w Perzowie.
Klasyfikacja w kategorii chłopców klas 3-4 SP:
1 miejsce– Marcel Brząkała (8 goli),dogrywka + 1 gol – Najskuteczniejszy strzelec konkursu
2 miejsce – Szymon Mirek (8 goli), dogrywka + 0 goli
3 miejsce – Maksymilian Troszczyński (4 gole)
Klasyfikacja w kategorii chłopców klas 5-6 SP:
1 miejsce – Miłosz Kałka (7 goli)
2 miejsce – Mateusz Bednarek (6 goli)
3 miejsce – Kacper Kałka (5 goli), dogrywka + 2 gole
Klasyfikacja w kategorii chłopców klas gimnazjalnych:
1 miejsce – Tobiasz Staszak (5 goli)
2 miejsce – Szymon Mierzchała (3 gole)
Klasyfikacja w kategorii dziewcząt:
1 miejsce – Weronika Lisek (4 gole)
2 miejsce – Martyna Nowojska (3 gole)

WYSTAWA
„Z dziejów Zakładów Mięsnych w Kępnie”
Zakłady mięsne w Kępnie przy ul. Młyńskiej 4 utworzono w 1927 r. Do czasów II wojny
światowej była to bekoniarnia, która zajmowała się eksportem bekonu na rynek
angielski. Firma została upaństwowiona w 1948 r., później stała się częścią
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Poznaniu, a następnie
podlegała pod Zakłady Mięsne w Krotoszynie. Zakład usamodzielnił się w 1991 r. i
zmienił nazwę na Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Kępnie.
Firma prowadziła zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną. Mięso i wyroby
wędliniarskie były sprzedawane w sklepach firmowych w Kępnie, Wrocławiu, Sycowie
oraz Wieruszowie. Z powodzeniem promowano kępińskie mięso, przetwory mięsne
oraz wędliny na targach polskich oraz międzynarodowych. Przedsiębiorstwo było
laureatem wielu konkursów, np. w Poznaniu na targach POLAGRA oraz w Marszewie.
W latach 90. XX wieku zakład został sprywatyzowany. W przedsiębiorstwie pracowało
ponad 200 osób. Zakłady Mięsne w Kępnie zakończyły działalność w 2005 r.

Wystawa będzie otwarta do końca maja 2017 r. Wstęp wolny.
Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego,
ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno
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Ogłoszenia

Szanowni czytelnicy,
jeśli posiadacie Państwo zdjęcia, listy, pocztówki wojenne czy
dokumenty żołnierskie z okresu I wojny światowej, proszę o ich
udostępnienie. Materiały te zostaną wykorzystane w planowanej
publikacji o poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1914-1918
dawnych mieszkańcach gminy Bralin (w tym miejscowości
Turkowy).
Jeżeli ktoś z Państwa rodziny poległ w I wojnie światowej, a
pochodził lub mieszkał na wspomnianym terenie, również proszę o
kontakt pod numerem: 608 737 766
Jacek Kuropka
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