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Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie,
sukcesów oraz spełnienia
najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku 2016
życzą
Przewodniczący Rady Gminy Przywidz
Teodor Formela
oraz Radni Gminy

Wójt Gminy Przywidz
Marek Zimakowski
wraz z Pracownikami Urzędu

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ
HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PRZYWIDZU
W dniu 10 października 2015r. o godzinie 11.00 mszą
św. w kościele paraﬁalnym w Przywidzu rozpoczęła się
uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego pod
budowę Hali Widowiskowo-Sportowej oraz 70-lecie
Szkoły Podstawowej w Przywidzu. Młodzież z Zespołu
Szkół tworzyła szpaler kierujący na miejsce
uroczystości wszystkich przybywających gości. Gości
powitał i uroczystość poprowadził Wójt Gminy
Przywidz Marek Zimakowski. Ogólną informację
o obiekcie, przedstawił pracownik Urzędu Gminy
foto: Panorama Pomorza
Przywidz Tomasz Herbasz a Akt Erekcyjny odczytała
Dyr. Zespołu Szkół Katarzyna Sprusik-Olszewska.
Wmurowania tuby z aktem, dokonali wszyscy zaproszeni goście, wśród których byli: Minister Sportu
i Turystyki Adam Korol, Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak, Wiceminister ds. Administracji
i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski, Asystent Premiera RP Łukasz Zaręba, Wicemarszałkowie: Wiesław
Byczkowski, Ryszard Świlski, Krzysztof Trawicki, Dyr. ds sportu UM Maciej Kowalczuk, Przewodniczący
Rady Powiatu Gdańskiego Piotr Ołowski, Wójtowie Gmin : Hanna Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki, Błażej
Konkol – Wójt Gminy Trąbki Wlk., Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wlk., profesorowie AWFiS
Katarzyna Prusik i Krzysztof Prusik, Nadleśniczy Andrzej Gajowniczek – Nadleśnictwo Kolbudy, Ksiądz
Proboszcz Czesław Hybel oraz Ksiądz Prałat Kazimierz Wojciechowski, w imieniu wykonawcy inwestycji
- B&W Wiesław Dzidkowski, pełnomocnik Czesław Dzidkowski wraz z kierownikiem budowy
Włodzimierzem Kukowskim , Inspektor nadzoru Andrzej Zajączkowski, Pracownia Architektów T-33 Tomasz Skrobun – autor projektu hali, Zastępca Wójta Gminy Przywidz Dariusz Czaiński, Dyrektor GOK
Janusz Jaromin, Roman Liebrecht - pomysłodawca Konkursu "Odkrywamy Talenty na Pomorzu",
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Przewodniczący RG kadencji 2010-2014 Feliks Mikulski,
Przewodniczący RG kadencji 2014-2018 Teodor Formela , Prezes
Stowarzyszenia Kreatywna Szkoła Michał Jasiński, sołtysi oraz
mieszkańcy i młodzież z naszej gminy.

Po wmurowaniu Kamienia Węgielnego dalsza część uroczystości
dotyczyła 70-lecia Szkoły Podstawowej w Przywidzu
i poprowadzona została w sali gimnastycznej w budynku szkoły.
Tam odbyła się akademia w wykonaniu uczniów szkoły
podstawowej oraz gimnazjum.
Warto również nadmienić, iż w dniu 10.11.2015r. decyzją Ministra
Finansów nr MF/FG6/004490/2015 zwiększona została dotacja
na rok 2015 o kwotę 1,5 mln zł na doﬁnansowanie budowy Hali
Sportowej przy Zespole Szkół w Przywidzu.

Kanalizacja w Borowinie, Trzepowie
i Piekle Dolnym – zadanie zakończone
Gmina Przywidz zrealizowała
zadanie p.n.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej
w Aglomeracji Przywidz – Etap II
w miejscowości Borowina,
Tr z e p o w o , P i e k ł o D o l n e " .
Środki ﬁnansowe na realizację
zadań konkursowych
pochodziły z preferencyjnej
pożyczki
WFOŚiGW
w Gdańsku.
16 czerwca 2014r. Gmina
Przywidz wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem
o udzielenie pożyczki. Następnie dnia 3 listopada 2014r. została
podpisana umowa pożyczki nr WFOŚ/P/60/2014 z późniejszym
aneksem, zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Przywidz.
Doﬁnansowanie objęło prace budowlane kanalizacji grawitacyjnej
i ciśnieniowej.
Zadanie w 53,64% ﬁnansowane było ze środków
preferencyjnej pożyczki, przy koszcie kwaliﬁkowanym 1 416
600,00zł kwota uzyskanej pożyczki wyniosła 760 000,00zł.
Inwestycja została zakończona, a w wyniku realizacji
przedsięwzięcia wybudowano 6440 mb kanalizacji grawitacyjnej,
4619 mb kanalizacji tłocznej oraz 3 sieciowe przepompownie
ścieków. Realizacja inwestycji pozwala na likwidacje 85
zbiorników bezodpływowych na terenie posesji objętych
zakresem zadania i przyłączenie do sieci 386 osób. Całe
przedsięwzięcie daje warunki techniczne na przyłączenie 250
budynków jednorodzinnych z możliwością zwiększenia zakresu
obsługiwanego przez kanalizację w Trzepowie i Borowinie.
Po realizacji zadania zwiększono stopień skanalizowania
Aglomeracji Przywidz prawie do 80 % .
Informacje również pod linkiem: http://www.wfosigw.gda.pl/
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Zakończenie kolejnego etapu realizacji
zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy
Przywidz– edycja 2015"
Gmina Przywidz zakończyła
realizację zadania pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Przywidz- edycja
2015". Umowa o udzieleniu dotacji,
zawarta w dniu 29.07.2015 r. między Gminą Przywidz
a WFOŚiGW w Gdańsku zakładała, że po wykonaniu zadania
oraz spełnieniu warunków określonych przez Fundusz, Gmina
otrzyma dotację ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW
oraz środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku, w wysokości 85%
kosztów kwaliﬁkowanych zadania.
Do projektu przystąpiło 17 beneﬁcjentów, 14 z nich zrealizowało
i rozliczyło zadanie, tj. w prawidłowy sposób usunęło pokrycia
azbestowe z dachów budynków położonych na terenie Gminy
Przywidz. Demontaż pokryć dachowych prowadziły uprawnione
ﬁrmy, na zlecenie właścicieli nieruchomości. W wyniku realizacji
zadania usunięto blisko 3359m2 eternitu z dachów budynków
mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku czego powstało
i przekazanych zostało do zutylizowania około 48,05 t odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
Całkowity koszt zadania wyniósł 24 884,98 zł brutto z czego
Gmina zapewniła właścicielom nieruchomości dotację
w wysokości 85% wskazanej kwoty. Obecnie Gmina
przedłożyła do Funduszu dokumentację stanowiącą rozliczenie
umowy. Po rozliczeniu całości zadania WFOŚiGW w Gdańsku
udzieli Gminie dotacji w wysokości 21 152,23 zł brutto.

INWESTYCJE I REMONTY
Wykonanie nawierzchni asfaltowej
na drodze Częstocin – Stara Huta o długości
ok. 1 km. Całkowity koszt realizacji zadania
to 325 810,03 zł. Zadanie zostało
zrealizowane przy współpracy
z Samorządem Województwa Pomorskiego.
Wysokość dotacji 85 200,00 zł.
Remont ul. Wrzosowej w Hucie Górnej na odcinku
ok. 1,1 km. Łączny koszt zadania to 98 400,00 zł. Zadanie
zrealizowane przy współpracy z Nadleśnictwem Kolbudy,
od którego otrzymaliśmy dotację w wysokości 80 000,00 zł.
Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1933G Przywidz
– Klonowo na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 221 do msc.
Klonowo na długości ok. 2,4 km, którego koszt wyniósł
996 625,21 zł. Gmina na realizację zadania przekazała dotację
w wysokości 320 032,10 zł. W ramach zadania wykonana została
nowa nawierzchnia asfaltowa, modernizacja zatoczek
autobusowych oraz dodatkowo został wykonany chodnik
od ul. Słonecznej do ul. Skarpowej w Przywidzu.
Remont drogi na odcinku Klonowo
Dolne – Michalin. W ramach remontu
na odcinku ok. 400 mb ułożono ok. 1100
płyt typu YOMB. Zadanie zostało
zrealizowane przy współpracy
z Nadleśnictwem Kolbudy. Łączny koszt
inwestycji 50 000,00 zł. Dotacja Nadleśnictwa to 25 000,00 zł.
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Mieszkańcy przeznaczyli środki z funduszu sołeckiego sołectwa
Michalin w wysokości 8 367,00 zł, a zadanie wykonane zostało
siłami pracowników gospodarczych Urzędu Gminy oraz przy
wykorzystaniu gminnego sprzętu (koparko-ładowarka).
Rozbudowa wodociągu na ul. Uhlenberga (nad
cmentarzem) w Przywidzu ok. 400 mb, koszt całości 40 tys. zł.
Zadanie miało na celu uzbrojenie gminnych terenów
inwestycyjnych. Wykorzystane zostały środki gminne .
Wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej)
w Piekle Dolnym przy ul. Pomorskiej. Koszt wykonania
to 32 624,52 zł –zaangażowano środki Gminy.
Budowa chodnika przy ul. Mestwina w Trzepowie. Etap
III. Koszt wykonania 14 574,00 zł. Wydatek w całości realizowany
z funduszu sołeckiego sołectwa Trzepowo.
Remont chodnika przy bloku nr 11 przy ul. Jesionowej
w Przywidzu. Koszt realizacji 10 000,00 zł, 5 000,00zł w ramach
funduszu sołeckiego sołectwa Przywidz.
Rozbudowa wodociągu Pomlewo Huta Górna ul. Katarynki na długości ok.
1,1 km koszt inwestycji 24 800,00zł.
Dzięki rozbudowie wodociągu udało się
wyłączyć z eksploatacji ujęcie wody
w Katarynkach, co wpisuje się w gminną
strategię optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej. Roboty
budowlane realizowane były przez pracowników gospodarczych
UG Przywidz.
Rozbudowa wodociągu Sucha Huta – prace trwają. Koszt
inwestycji 125 000,00 zł warto nadmienić, iż zadanie jest również
współﬁnansowane przez mieszkańców Suchej Huty.
Budowa studni głębinowej na ujęciu wody Piekło Górne –
trwają prace wiertnicze. Koszt inwestycji ok. 200 000,00 zł
zadanie ﬁnansowane w całości przez Starostwo Powiatowe.
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.„ Budowa ul.
Brzozowej w Przywidzu". Przedmiotem opracowania jest budowa
jezdni z kostki betonowej, chodnika i kanalizacji deszczowej.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
oświetlenia ulicznego przy ul. Potokowej w Marszewskiej Kolonii .
Całość zadania ﬁnansowana ze środków funduszu sołeckiego.
Przekazanie dotacji w wysokości 25 000,00 zł
na potrzeby remontowe, renowacyjne i inwestycyjne paraﬁi pw.
Św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu. Do tej pory paraﬁa
otrzymała 110 000,00 zł ze środków gminnych.
Zakup dwóch agregatów prądotwórczych o mocy
ok. 45kW doﬁnansowane w 80% z rezerwy ogólnej Premiera.
Warto nadmienić, iż otrzymana przez Gminę Przywidz ogólna
kwota doﬁnansowań w roku 2015 to ok. 4 mln zł.

INWESTYCJE W PRZYGOTOWANIU
·
Budowa oczyszczalni ścieków w Przywidzu. Kończą się
prace nad programem funkcjonalno-użytkowym, z początkiem
roku 2016 UG Przywidz będzie aplikował o środki unijne
na realizację inwestycji. Oczyszczalnia powstanie w zupełnie
nowej lokalizacji przy drodze powiatowej Przywidz –
Szpon/Grabowo, obecna oczyszczalnia zostanie zrekultywowana
i zlikwidowana. Szacunkowy koszt inwestycji: 6,5 mln zł.
·
Budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w msc. Piekło
Górne oraz budowa stacji wodociągowej Piekło Górne – Sucha
Huta-Borowina – Trzepowo. Na początku roku 2016 UG Przywidz
będzie aplikował o środki unijne na w/w inwestycję. Szacunkowy
koszt zadania: 1,3 mln zł. Realizacja zadania pozwoli
na wyłączenie z eksploatacji ujęć wody w msc. Trzepowo,
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Borowina, Sucha Huta.
·
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Gminie Przywidz. Celem realizacji projektu jest uzyskanie
oszczędności energii poprzez poprawę efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie
Przywidz oraz zastąpienie istniejącego źródła ciepła
zaopatrującego te budynki ekologicznym urządzeniem
wykorzystującym energię ze źródeł odnawialnych (biomasa
i pompy ciepła). Wnioskowana kwota o doﬁnansowanie z Gminy
Przywidz to 2 677 078,00 zł (80% wartości całego projektu)
całkowity koszt projektu 3 346 348,00 zł.
Więcej informacji pod linkiem: http://termomodernizacja.przywidz.pl/

·
Hala Widowiskowo-Sportowa
w Przywidzu - rozpoczęty został kolejny,
jeden z ważniejszych etapów budowy
tj. ustawienie i montaż dźwigarów dachowych
oraz wykonanie zadaszenia. Planowanie
uroczyste otwarcie hali 1 września 2016r.
·
Gmina Przywidz wspólnie z Powiatem Gdańskim złożyła
wniosek o doﬁnansowanie przebudowy drogi Borowina-Guzy
Etap I, na odcinku ok. 1 km w ramach zadania poszerzona
zostanie jezdnia drogi powiatowej , wykonana zostanie nowa
nawierzchnia oraz chodnik od ul. Długiej do ul. Spacerowej. Wkład
własny gminy do 150 tys. zł.
·
Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
modernizacji drogi transportu rolnego Roztoka (ul. Wrzosowa
w Roztoce) – Częstocin. Z inicjatywy mieszkańców sołectwa
Nowa Wieś Przywidzka zadanie zostanie sﬁnansowane
z funduszu sołeckiego.
·
W 2016r. planowane jest wykonanie dokumentacji
projektowej budowy ulicy Chabrowej, Narcyzowej, W. Łokietka,
Słonecznej, Na Wzgórzu, Skarpowej w msc. Przywidz.
·
Wykonanie dokumentacji technicznej Etap III budowy
kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – miejscowość
Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra.

Budowa pomnika upamiętniającego postać
Ks. Jana Pawła Aeltermanna
W
d n i u
1 4
października 2015r.
zostało podpisane
porozumienie
pomiędzy Gminą
S k a r s z e w y
reprezentowaną przez
J a c k a P a u l i
Burmistrza Skarszew, Gminą Trąbki Wielkie reprezentowaną
przez Wójta Gminy Błażeja Konkola, oraz Gminą Przywidz
reprezentowaną przez Wójta Gminy Marka Zimakowskiego
dotyczące działań upamiętniających postać Ks. Jana
P. Aeltermanna, proboszcza paraﬁi Mierzeszyn-Przywidz
zamordowanego 20 listopada 1939r. w Nowym Wiecu. Pomnik
będzie miał charakter „pomnika-tryptyku" zlokalizowanego
w trzech miejscowościach, które łączą postać Księdza Jana
Pawła Aeltermanna: Przywidz, Mierzeszyn i Nowy Wiec.
Inicjatywa ma na celu stworzenie Szlaku Pamięci Męczennika.
Porozumienie również podpisali obecni na spotkaniu mieszkańcy
miejscowości Mierzeszyn oraz Nowy Wiec, dzieci i młodzież,
swój podpis złożył także Ks. Andrzej Sowiński Proboszcz Paraﬁi
w Mierzeszynie.
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Przywidz na uroczystości otwarcia
Centrum Regionu Wielki Młyn w Gdańsku
W dniu 23.10.2015r. w uroczystości
otwarcia Centrum Regionu Wielki Młyn
wzięły udział panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Przywidza, prezentując swoje
przepyszne wypieki m.in. oryginalne
pierniczki z witrażykiem w kształcie
łabądka - herb Gminy Przywidz, które
urosły do miana naszego gminnego
produktu. Wystąpiły również dzieci
z kaszubskiego zespołu Rozetka prowadzone przez p. Irenę
Wałdoch, pokazały swoje umiejętności taneczne, promując
tańcem kulturę kaszubską. W otwarciu wziął udział Wójt Gminy
Przywidz Marek Zimakowski, który przedstawił walory naszej
gminy tym samym zapraszając
wszystkich przybyłych na otwarcie
gości do odwiedzenia naszej małej
ojczyzny. Młodzież i panie z KGW
Przywidz wspierali Dyrektor SP
Pomlewo Michał Olejnik oraz
Dyrektor GOK Janusz Jaromin.
Film z otwarcia - Wielki Młyn Centrum Regionu w Gdańsku :
http://www.superstacja.tv/Wiadomosci/Nietypowa_Galeria_Handlowa,1
475533/Polecane/index.html
Więcej informacji pod linkiem: http://www.wielkimlyn.eu/

Piękne JUBILEUSZE
50-lecie pożycia małżeńskiego w dniu 25 września 2015r.
obchodzili Państwo Krystyna i Gerhard Machut z Trzepowa
oraz w dniu 14 października 2015 r. Państwo Ludwika i Hans
Richert z Nowej Wsi Przywidzkiej.

Państwo Ludwika i Hans Richert

Państwo Krystyna i Gerhard Machut

Wszystkim Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy Przywidz Marek
Zimakowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Teodor Formela
złożyli serdeczne życzenia oraz gratulacje, a także wręczyli
upominki i okolicznościowe dyplomy. Jubilatom życzymy dużo
uśmiechu na co dzień, zdrowia i pomyślności!

BAL SENIORA
1

Foto: Panorama Pomorza

Foto: Panorama Pomorza

Foto: Panorama Pomorza

7 października 2015 r. w Sali Bankietowej Zielona Brama
w Przywidzu odbył się Bal Seniora. Wśród uczestników balu,
oprócz Seniorów udział wzięły panie z KGW w Przywidzu oraz
Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku. W balu uczestniczył
również Stefan Skonieczny – Starosta Powiatu Gdańskiego,
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Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz, Teodor Formela –
Przewodniczący Rady Gminy, Barbara Borowska – Skarbnik
Gminy Przywidz, Katarzyna Sprusik – Olszewska – Dyrektor
Zespołu Szkół w Przywidzu, Krystyna Dziobko – Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze,
Janusz Jaromin – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Przywidzu, Helena Iwanicka – Prezes Stowarzyszenia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przywidzu, ksiądz mgr lic.
Czesław Hybel - Proboszcz Paraﬁi Przywidz, Marcin Żurek wydawca Panoramy Pomorza oraz pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu. Bal otworzyła
uroczyście Katarzyna Mytych – p.o. Kierownik GOPS, Stefan
Skonieczny – Starosta Powiatu Gdańskiego oraz Marek
Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz. Swoje umiejętności
muzyczne pokazał chór działający przy Kole Gospodyń Wiejskich
w Przywidzu. Zespół Rozetka zaprezentował występ taneczny.
Seniorzy po raz kolejny pokazali, że wiek nie stanowi przeszkody
w aktywnym spędzaniu czasu wolnego. O oprawę muzyczną
podczas imprezy zadbał zespół muzyczny Standard Acoustic,
który zagrał znane przeboje muzyki rozrywkowej. Bal umilił
również występ Pana Andrzeja Rosiewicza. Wszyscy Seniorzy
otrzymali upominki, które zostały ufundowane przez Fundację
Państwa Marii i Władysława Ornowskich „Pan Władek" oraz
kwiatuszki z krepy przygotowane przez pracowników Zespołu
Szkół w Przywidzu.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W PRZYWIDZU
Mimo krótkiego działania KGW
Przywidz Panie mogą się już
pochwalić I miejscem
w kategorii Dekoracja Stołu
Bożonarodzeniowego w turnieju
organizowanym dla wszystkich
kół gospodyń wiejskich
na terenie powiatu gdańskiego,
ale Panie nie tylko biorą udział w konkursach, również czynnie
udzielają się w różnych imprezach związanych z życiem gminy.
Wspólnie na spotkaniu z Panią Premier odśpiewały piosenkę
zespołu Czerwone Gitary. Jednym z ostatnich wydarzeń w jakim
Panie brały udział było otwarcie Centrum Regionu Wielki Młyn
w Gdańsku, gdzie nasza gmina miała swoją promocję.
Gratulujemy konsekwencji w działaniu, zaangażowania i życzymy
dalszych sukcesów!

Wspomnienie
Po niecałych 3 latach probostwa w paraﬁi
Jodłowno, dnia 31 października 2015r.
w kościele paraﬁalnym pw. Macierzyństwa
NMP w Jodłownie pożegnaliśmy proboszcza
paraﬁi Jodłowno Ks. Marka Derebeckiego.
Uroczystościom pogrzebowym
przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź Metropolita Gdański. Oprócz
duchownych, księdza Marka żegnała
ogromna rzesza przyjaciół. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpił
pochówek na cmentarzu w Jodłownie. Śp. Ksiądz Marek
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Derebecki urodził się 24 kwietnia 1962 roku w Gdańsku. Został
ochrzczony w bazylice św. Mikołaja w Gdańsku, do I Komunii
świętej przystąpił w Paraﬁi pw. Św. Antoniego w GdańskuBrzeźnie. Wraz z całą rodziną przeprowadził się na gdańskie
Przymorze i w Paraﬁi pw. NMP Królowej Różańca Świętego
przyjął sakrament bierzmowania. Egzamin dojrzałości zdał
w 1983 r. i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium
Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1989 r. z rąk
Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice
Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz
w Paraﬁi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w GdańskuChełmie (1989-1993), w Paraﬁi pw. Św. Antoniego w GdańskuBrzeźnie (1993-1996), w Paraﬁi pw. Św. Józefa w GdańskuPrzymorzu (1996-2002), w Paraﬁi pw. Chrystusa Dobrego
Pasterza w Gdyni-Cisowej (2002-2005), w Paraﬁi pw. Św. Judy
Tadeusza w Gdańsku-Łostowicach (2005-2012). Pracował
duszpastersko z zaangażowaniem, również chętnie wspierał
Proboszczów przy remoncie i budowie kościołów. W 2011 r. został
powołany do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Gdańskiej z wyboru
duchowieństwa Dekanatu Gdańsk-Łostowice. 18 marca 2012 r.
Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański,
mianował Księdza Marka Derebeckiego proboszczem Paraﬁi pw.
Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Jodłownie
w Dekanacie Kolbudy.
Ksiądz Proboszcz Marek Derebecki zmarł 29 października 2015 r.
w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, w 54 roku
życia i w 27 roku kapłaństwa.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYWIDZU
VI - edycja kampanii Młody Nobel
W d n i a c h 2 2 - 2 3 . 0 9 . 2 0 1 5 r.
w ZS w Przywidzu odbył się Piknik
Edukacyjny MŁODY NOBEL,
realizowany w ramach programu
Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności "PROJEKTOR –
wolontariat studencki " i Fundacji
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Podczas pikniku studenci –
wolontariusze z województwa podkarpackiego prowadzili zajęcia
z chemii, ﬁzyki, biologii, robotyki, kryminalistyki i pierwszej
pomocy. Studenci zainspirowali młodzież do dalszego
poszerzania wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Ślubowanie klas I szkoły
podstawowej i gimnazjum
W dniu 29 września 2015 r. w Muzeum Hymnu Narodowego,
odbyło się ślubowanie klas I szkoły podstawowej i gimnazjum.
Po części oﬁcjalnej uczniowie zwiedzali Muzeum Hymnu
Narodowego, w którym poznali fakty z życia i działalności Józefa
Wybickiego oraz historię powstania Mazurka Dąbrowskiego.
Zaproszenie na uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia
gimnazjum przyjęli i swoją obecnością zaszczycili:
· Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz
· Dariusz Śmiechowski - Komendant Komendy Powiatowej PSP
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w Pruszczu Gdańskim
· Marcin Piotrzkowski – z-ca komendanta Komendy Powiatowej
Policji w Pruszczu Gdańskim
· Roman Król – komendant Komisariatu Policji w Kolbudach
· Małgorzata Olszewska – Hagno z Nadleśnictwa Kolbudy
· Michał Jasiński - Przewodniczący Stowarzyszenia Kreatywna
Szkoła

Klasa IA SP

Klasa IB SP

Klasa IA strażacko-ekologiczna

Klasa IC SP

Klasa IB policyjna

OBCHODY 70- LECIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYWIDZU
1 0 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 5 r. t o b y ł
szczególny dzień w Zespole Szkół
w Przywidzu, w tym dniu szkoła
obchodziła 70 – lecie istnienia.
Uczniowie przygotowali bardzo ciekawą
akademię. Scenariusz opowiadał
o organizowaniu szkoły zaraz po zakończeniu II wojny światowej,
o kłopotach, z którymi borykali się pierwsi nauczyciele polskiej
szkoły, o osiągnięciach sportowych, o występach artystycznych,
o nadaniu imienia Unii Europejskiej, powstaniu Zespołu Szkół.
Czasem wywoływał śmiech, a czasem maleńką łezkę w oku.
Całość zakończyła się polonezem w wykonaniu uczniów,
nauczycieli i zaproszonych gości.

Dzień Edukacji Narodowej
Jak co roku 14 października
obchodzone jest polskie święto
oświaty i szkolnictwa wyższego
zwane Dniem Edukacji Narodowej.
Na uroczystą akademię w roli
honorowych gości przybyli: Z-ca
Wójta Gminy Przywidz - Dariusz
Czaiński, Prezes Stowarzyszenia Kreatywna Szkoła - Michał
Jasiński oraz Ks. Proboszcz Czesław Hybel. Szkolną akademię
uświetniło przedstawienie, które przygotowała klasa II A, pt. "Skąd
wziął się nauczyciel na świecie...?", było parodią trudnego żywota
nauczyciela, który zmagał się z niesfornymi dziećmi, diabłami,
Lucyferem i innymi przeszkodami.

Bezpieczna droga do szkoły
W dniu 06.10.2015 r. odbyło się spotkanie z policjantem w ramach
projektu "Bezpieczne dziecko–bezpieczne przedszkole
2015/2016". Dzieci dowiedziały się o sposobach bezpiecznego
zachowania na drodze. Poznały i utrwaliły numery alarmowe oraz
niektóre znaki dotyczące niebezpiecznych miejsc
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i substancji. Mogły zobaczyć i potrzymać policyjne kajdanki,
wsiąść do radiowozu i włączyć "koguty" .Wszystkie dzieci dostały
bransoletki odblaskowe. W dniu 27.10.2015r. w ramach projektu
"Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole", dzieci
z oddziałów przedszkolnych spotkały się ze strażakami
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu.

policjanci w przedszkolu

Polska, ta co nie zginęła – 11 listopada
Święto Niepodległości
13 listopada 2015 r. w sali
gimnastycznej odbył się apel
z okazji 97 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Program artystyczny
przygotowali uczniowie klasy IIb
gimnazjum. Zgodnie z tradycją
apel rozpoczął się od uroczystego wniesienia sztandaru szkoły
i odśpiewania hymnu państwowego. Program artystyczny
zawierał treści historyczne, wzbogacone prezentacją
multimedialną, a także poetyckie wspomnienia, patriotyczne
i harcerskie pieśni. Uroczystość szkolna była krótką lekcją historii
przedstawiającą drogę naszej ojczyzny do odzyskania
nieodległości. Apel poprowadzili : Sandra Wiczling i Michał
Plichta.

Sukcesy sportowe uczniów
Zespołu Szkół w Przywidzu!
1. 16 wrzesień 2015. Piłkarski Turniej Orlika o Puchar Premiera RP
w Grabowie Kościerskim. II miejsce w kategorii chłopców 12-13
lat, III miejsce w kategorii chłopców 10-11 lat.
2. 27 wrzesień 2015. XXXIII Bieg Mazurka Dąbrowskiego
w Będominie. III miejsce naszego reprezentanta Przemka
Michalskiego w kategorii młodzików.
3. 2 październik 2015. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Pomlewie. I miejsce
chłopców i II miejsce dziewcząt.
4. 6 październik 2015. Powiatowa Gimnazjada w Sztafetowych
Biegach Przełajowych w Sobowidzu. IV miejsce chłopców.
5. 22 październik 2015. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Halowej Piłce Nożnej w Nowej Wsi Przywidzkiej. I miejsce
chłopców.
6. 11 listopad 2015. Bieg Niepodległościowy Gdynia 2015.
III miejsce Weroniki Dunajskiej w Marszu Nordic Walking.
7. 18 listopad 2015. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Tenisie Stołowym w Nowej Wsi Przywidzkiej. I miejsce
chłopców.
Więcej na stronie:
www.zsprzywidz.edu.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEPOWIE
Sztafetowe biegi przełajowe
2 października 2015r. w szkole w Pomlewie odbyły się Gminne
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Biegi Sztafetowe szkół podstawowych w kategorii dziewcząt
i chłopców. Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria Kosater,
Weronika Miloch, Joanna Mrozewska, Klaudia Kisiel, Wiktoria
Nowakowska, Agata Jurczyk, Magda Formela, Oliwia Kolbusz,
Zuzia Urbanik, Marysia Zienowicz, Robert Czarnecki, Michał
Formela, Oliwer Olszewski, Oskar
Szulist, Jakub Kluskiewicz, Piotr
Zienowicz, Sebastian Rebiszka,
Bartek Potratz, Kacper Kreﬀt, Tomek
Jacewicz. W kategorii chłopców
zajęliśmy II miejsce, w kategorii
dziewcząt III miejsce.

Ślubuję uroczyście
13 października 2015r. odbyło
się pasowanie 19 pierwszoklasistów
na uczniów Szkoły Podstawowej
w Trzepowie. W uroczystości brał
udział Wójt Gminy Przywidz Marek
Zimakowski. Dzieci deklamowały
wierszyki o tematyce szkolnej
i śpiewały piosenki o Jacku, który dostał Elementarz. W piosence
zespołu Arki Noego "Weź mnie na ręce" dały rodzicom
do myślenia śpiewając - „Wracaj, szybko wracaj, kto ważniejszy?
Ja czy praca?". Wszystkim bardzo podobał się Polonez
w wykonaniu pierwszoklasistów. W prezencie od rodziców dzieci
otrzymały teczki do świadectw a od Samorządu Uczniowskiego
wypełnione po brzegi rogi obﬁtości. W drugiej części uroczystości
wystąpili uczniowie klasy III, zaprezentowali dla pracowników
szkoły wierszyki i obdarowali upominkami. Pani Dyrektor oraz
Wójt wyróżnili nagrodami sześciu pracowników szkoły. Tego
dnia pożegnano również odchodzącego na emeryturę p. Jana
Manię - konserwatora. Gromkie brawa otrzymali również
p. Cezary Bach - Żelewski za przepracowanych 25 lat w szkole
oraz p. Krystyna Kreﬀta za przepracowanych 30 lat w szkole.
Po zakończeniu głównej uroczystości goście oraz
pierwszoklasiści udali się na słodki poczęstunek.

Koło łowieckie "Cyranka" - uczniom!
W październiku 2015r. Koło Łowieckie
"Cyranka" ogłosiło konkurs plastyczny
"Zwierzęta mieszkańcy naszych lasów".
3 listopada zostały ogłoszone wyniki
konkursu. Nagrody osobiście wręczali:
prezes Koła Łowieckiego " Cyranka"
p. Józef Szkwarek oraz sekretarz Koła p. Marek Grochalski.
Wyniki konkursu:
kategoria klas 0 - III : I miejsce - Nikodem Kuklinski kl. III,
II miejsce - Martyna Kulaszewicz kl. II, III miejsce - Natalia
Pruchnik kl. I
Wyróżnienia: Zuzanna Struzik kl. III, Radosław Radomski kl. 0
Kategoria klas IV - VI: I miejsce - Alan Radomski kl. IV, II miejsce
- Kamil Labuda kl. IV, III miejsce - Wiktoria Wyszecka kl. IV
Wyróżnienia: Agata Jurczyk kl. V, Martyna Ostrowska kl. V,
Dorota Pawelska kl. V.
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!
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Sport, sport, sport!
30 października odbyły się w Przywidzu
Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych
w unihokeju. Nasi uczniowie zajęli w swoich
kategoriach: II miejsce dziewczęta i IV
miejsce chłopcy. Jak co roku była zawzięta
rywalizacja i wysoki poziom gry. Skład
drużyn: Dziewczęta: Wiktoria Kosater, Weronika Miloch, Agata
Jurczyk, Natalia Kuklinska, Joanna Mrozewska, Klaudia Kisiel,
Ewelina Machut, Chłopcy: Oskar Szulist, Szymon Zarembski, Piotr
Zienowicz, Michał Lewczak, Oliwer Olszewski, Kordian Peek,
Tomek Jacewicz. Gratulujemy zwycięzcom!

GOK
Przedstawienia teatralne
11 października mieszkańcy
gminy Przywidz mieli okazję
obejrzeć dwa spektakle teatralne
wystawione przez Teatr Główny
Gdynia na deskach sali Gminnego
O ś r o d k a K u l t u r y. P i e r w s z y
spektakl pt. „Wielkie Ciasto"
wzbudził wielki zachwyt wśród
najmłodszych widzów, ale również dorośli świetnie się bawili. Salę
przepełniał zapach pieczonego ciasta, które po spektaklu
wspólnie zjedli aktorzy i widzowie. Drugi spektakl pt. „Epitaﬁum dla
Władzy" skierowany był do widzów dorosłych. Nietypowa
sceneria, ustawienie widowni, gra aktorów pomiędzy widzami
i interakcja z nimi powodowały dodatkowe doznania.

Na przeglądzie Pieśni Patriotycznej
24 października chór "Pomlewskie Niezapominajki" wziął udział
w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych organizowanym przez
archidiecezję gdańską. Przegląd odbył się w kościele p.w. św.
Maksymiliana Kolbe w Gdańsku-Suchaninie. Chór działa
w ramach projektu Akademia Chóralna, realizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury
w Przywidzu. Oprócz chóru
wystąpili soliści ze Szkoły
Podstawowej w Pomlewie.
Akompaniował dyrektor szkoły
Michał Olejnik.

nr 18 (18)

Str. 7

Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym
oraz Mistrzostwa OPEN
15 listopada odbyły
się Gminne Mistrzostwa
w Te n i s i e S t o ł o w y m .
Wyniki:
w kat. gimnazjum: I m-ce
Ciecholewski Sebastian, II mce Pułka Oskar, III m-ce
Grabowska Aleksandra.
w kat. seniorzy: I m-ce Czajkowski Patryk, II m-ce Hintz Patryk.
w kat. oldboy: I m-ce Żabiński Rafał, II m-ce Ciecholewski
Zbigniew. Bardzo ciekawe mecze odbyły się w kategorii OPEN:
I m-ce Czajkowski Patryk, II m-ce Matyjas Dariusz, III m-ce
A u g u s t y n i a k To m a s z , I V m - c e Ż a b i ń s k i R a f a ł .
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Czajkowski Patryk.
Gratulujemy!!!!
Więcej na stronie: www.gokprzywidz.pl

GOPS PRZYWIDZ

Gmina Przywidz otrzymując doﬁnansowanie w maju bieżącego
roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na „ Zmianę sposobu użytkowania części
pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przywidzu przy ul. Uhlenberga 10 " pozyskała
pomieszczenia przystosowane do pracy z osobami
niepełnosprawnymi. Środki otrzymane na ten cel z Państwowego
Funduszu Osób Niepełnosprawnych przez Gminę Przywidz
wynoszą 95 000,00 zł natomiast środki własne poniesione przez
Gminę to kwota 126 534,07 zł.
Z dniem 30 listopada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przywidzu zaprasza mieszkańców do nowej siedziby
przy ul. Uhlenberga 10 (budynek dawnej szkoły).
Więcej na stronie: www.gokprzywidz.pl

Wystawa GRA-FIKI Sławomira Łosowskiego

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W MARSZEWSKIEJ GÓRZE

3 listopada mogliśmy podziwiać wystawę
GRA-FIKI Sławka Łosowskiego. Mistrz
elektronicznych brzmień, legendarny lider
zespołu Kombi, twórca niezapomnianych
muzycznych hitów, takich jak: "Słodkiego
miłego życia", "Kochać cię za późno", "Przytul mnie",
"Wspomnienia z pleneru", "Nietykalni - skamieniałe zło". Tym
razem zaprezentował swoje rysunki. Zbieranie rysunków i graﬁk
zapoczątkował ojciec p. Sławka. Jest to podpowiedź dla rodziców,
że każda praca dziecka, nawet ta być może niezbyt udana, może
być początkiem kolekcji przyszłego, wspaniałego artysty.

Początek jesieni okazał się dla
podopiecznych oraz pracowników
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Marszewskiej Górze
niezwykle pracowity. Nadszedł czas
na zbiór plonów z ogródka
warzywnego a w związku z tym
na robienie przetworów owocowowarzywnych. Teraz spiżarka ŚDS wypełniona jest po brzegi
kompotami i musami jabłkowymi, wekowanymi buraczkami
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oraz grzybami, a także kiszonymi ogórkami i kapustą. Zajęcia
kulinarne pochłonęły dużo czasu, mimo to zawsze była okazja
do codziennej gimnastyki, zabaw edukacyjnych i zajęć
plastycznych. Od października podopieczni poznają nowe
techniki – decoupage 3D oraz technika mrożonego szkła. Mają
czas na wyjazdy edukacyjne (Centrum Przygotowań
Olimpijskich w Cetniewie), imprezy integracyjne (Dzień
Pieczonego Ziemniaka w Zaskoczynie) oraz świętowanie
urodzin i imienin uczestników. Koniec jesieni to również gorący
czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Podopieczni
jak zwykle planują zaprosić gości i zaprezentować swoje
talenty w przedstawieniu jasełkowym.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PRZYWIDZU
W 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna złożyła 2 wnioski
i otrzymała doﬁnansowanie na zakup nowości wydawniczych
· z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.700,00 zł
· z Fundacji Orange w wysokości 773,95 zł
Ogółem zakupiono 596 wol. za kwotę 13.682,98 zł. W tym:
literatury dla dorosłych 412 wol., literatury dla dzieci i młodzieży
113 wol. , literatury popularnonaukowej 81 wol.
W bibliotece zarejestrowanych jest na dzień 18.11.2015 r. 977
czytelników, w tym : osoby uczące się – 290 czyt. osoby pracujące
– 466 czyt., pozostali – 221 czyt.
Biblioteka otwarta jest codziennie od 8.30 do 17.30:
- w środy zaprasza dzieci do lat 12 w godz. 15.00 – 17.00
na wesołe zajęcia plastyczne
- w czwartki zaprasza dzieci i młodzież w godz. 15.00 – 17.00
na tzw. pogotowie czytelnicze czyli głośne czytanie lektur
szkolnych
Od 1 grudnia w bibliotece odbywa się Świąteczny Kiermasz
Książek.
Gminna Biblioteka Publiczna w Przywidzu zaprasza również
do udziału w konkursie plastycznym na ozdobę choinkową
z papieru. Prace można składać do dnia 18.12.2015r. Autorzy
najciekawszych prac otrzymają nagrody. Dodatkowe informacje
można uzyskać w bibliotece oraz pod tel. 58 682 50 86.
Zapraszamy wszystkich chętnych !
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I kw 31.03.2016, II kw 30.06.2016, III kw 30.09.2016,
IV kw 31.12.2016
Prosimy o zgłaszanie powyższych informacji do Urzędu Gminy
Przywidz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odczytu
● nr telefonu (058) 682 59 90
● e-mail: gospodarka_komunalna @przywidz.pl
● Urząd Gminy pok. nr 3.2, II piętro

PODATKI
Urząd Gminy w Przywidzu informuje, że od dnia 01.01.2016 r.
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XI/68/2015 z dnia 27.11.2015 r.
stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od środków transportowych oraz opłata
od posiadania psa nie ulegają zmianie.

INNE WAŻNE INFORMACJE
Z KRAJU W ROKU 2015
W d n i u 2 5 m a j a 2 0 1 5 r. W y b o r y n a P r e z y d e n t a
Rzeczypospolitej Polskiej wygrał Andrzej Duda.
Wybory parlamentarne odbyły się 25 października 2015r.
zakończyły się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości, do Sejmu
dostały się także: Platforma Obywatelska, Kukiz'15, Nowoczesna
i Polskie Stronnictwo Ludowe, jeden mandat przypadł Miejszości
Niemieckiej. W Senacie – poza zwycięzcami wyborów – mandaty
uzyskały Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe
i czterej kandydaci niezależni (komitety wyborcze wyborców).
Na czele Rządu stanęła Pani Premier Beata Szydło.
W dniu 8 grudnia 2015r. na stanowisko Wojewody Pomorskiego
został powołany Dariusz Drelich, mieszkaniec gminy Kolbudy
i Radny Powiatu Gdańskiego.

WODOMIERZE
Urząd Gminy w Przywidzu informuje, iż w związku ze zmianą
od dnia 01.01.2015r. formy rozliczania opłat za wodę i ścieki
na kwartalną, prosimy o podawanie stanu wodomierza na ostatni
dzień kwartału tj.

Urząd Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz
tel. 58 682 51 46
fax. 58 682 52 25
sekretariat@przywidz.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA NA: www.przywidz.pl

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
9:00 - 17:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

