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Biblioteka Gminna 

W tym numerze m.in.:

W dniu 22 października br.  odbył się bal z okazji Dnia Seniora. Jest  to szczególne 

święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną 

miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. Aby wyrazić wdzięczność   

i szacunek Seniorom z Gminy Przywidz, uczniowie Zespołu Szkół w Przywidzu 

wzięli udział w tak ważnym wydarzeniu. Taneczno – wokalny zespół „Rozetka"        

w kaszubskim repertuarze uprzyjemnił gościom to miłe spotkanie. Uczniowie klasy 

II A i B zaprezentowali tańce kaszubskie, zaś uczennice klasy IV i VI zaśpiewały 

znane piosenki kaszubskie przy  akompaniamencie zespołu. Występ młodzieży 

bardzo podobał się Seniorom, co wyrazili uśmiechem na twarzy i gromkimi 

brawami. Naszym SENIOROM życzymy dużo zdrowia i pomyślności!

Policja 997, 112
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Camping nr 20

Poczta w Przywidzu:
58 682-51-30

SP w Trzepowie

            Dzień Seniora w Przywidzu 

4

11

Złote Jubileusze

Święto Niepodległości 3

Z okazji  zbliżających się Świąt pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej

rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.

Wójt Gminy Przywidz 

Marek Zimakowski 

wraz z Pracownikami Urzędu

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela

oraz Radni Gminy Przywidz
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Projekt :  TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKÓW  

UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ w Gminie Przywidz
W ramach projektu "Oszczędzanie energii i promowanie 

odnawialnych źródeł energii" Gmina Przywidz otrzymała 

dofinansowanie w wysokości  2 677 078,00 zł  całkowity koszt 

projektu  wynosił 3 346 348,00 zł. Projekt został pomyślnie 

zakończony.
 Budynki użyteczności publicznej ujęte w/w projekcie to: 
- budynek Gimnazjum w Przywidzu 
- budynek Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Przywidzu 
- budynek Szkoły Podstawowej w Pomlewie 
- budynek Urzędu Gminy w Przywidzu 
- budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej 
- budynek Szkoły Podstawowej w Trzepowie
Więcej szczegółów pod linkiem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-norweskie/aktualnosci/art ,68,projekty-
termomodernizacyjne-rekomendowane-do-dofinansowania-z-
funduszy-eog-rozstrzygniecie-naboru-ogloszonego-w-2014-r-.html

Zapraszamy na stronę:
http://termomodernizacja.przywidz.pl/ 

Projekt: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ 

NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ
W  p a ź d z i e r n i k u  b r.  p o d p i s a n a  z o s t a ł a  u m o w a                           

o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz". Przedmiotem 

projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz, co zrealizowane 

zostanie dzięki następującym zadaniom inwestycyjnym:
Zadanie 1  - Budowa oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym 

wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i likwidacja istniejącej 

oczyszczalni ścieków w msc. Przywidz.
Zadanie 2  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji 

Przywidz etap III – Gromadzin, Jodłowno i Marszewska Góra. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa nowej 

oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym spełniającej 

wymagania dyrektywy ściekowej w zakresie jakości ścieków 

oczyszczonych oraz rozwój infrastruktury sieci kanalizacyjnej 

pozwalający na osiągnięcie zgodnego z dyrektywą ściekową 

poziomu wyposażenia Aglomeracji Przywidz w sieć kanalizacji 

sanitarnej.
Wartość projektu - 19 088 099,68 zł
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu we wrześniu br. przez 

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznane zostało 

dofinansowanie Gminie Przywidz dla w/w zadań w wysokości - 

9 936 856,57 zł tj. 63,75% kosztów kwalifikowanych .

Projekt: „JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ”
Dofinansowanie przeznaczone jest na szeroki zakres 

wsparcia, które obejmować może m.in. przygotowanie do 

dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, 

rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów,        

a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. 

Środki zostaną przeznaczone również na wyposażenie 

pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 
Wartość projektu - 975 689,82 zł 
Dofinansowanie  - 926 904,57 zł
Link: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/rozstrzygniecie-konkursu-z-

poddzialania-3-2-1-jakosc-edukacji-ogolnej

P r o j e k t :  „ B U D O WA I  M O D E R N I Z A C J A D R Ó G 

LOKALNYCH" - Przebudowa i remont ul. Brzozowej           

w Przywidzu
"Budowa i modernizacja dróg lokalnych" w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury" w tym inwestycji w energię odnawialną                

i w oszczędzanie energii" w ramach działania „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przebudowa i remont ul. Brzozowej w Przywidzu.
Całkowity koszt operacji: 1 206 244,25 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 754 854,00 zł 
Link:http://dprow.pomorskie.eu/documents/239647/1138641/Lista+ope

racji-za%C5%82.+do+uchwa%C5%82y+ZWP.pdf/7d7607c3-8f42-4385-

9757-aca75e35ae22

Remont drogi na trasie Borowina – Skarszewy
Zakończony został remont drogi na trasie Borowina – 

Skarszewy. Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego 

poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu 

Gdańskiego w 2016 r."  
Wartość projektu wyniosła – 564 997,95 zł 
Środki własne Gminy Przywidz  - 150 000,00 zł 
W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia 

asfaltowa w msc. Borowina o dł. 1km z jednoczesnym 

poszerzeniem jezdni oraz położeniem chodnika od ul. Długiej 

do ul. Wiejskiej.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatowej        

w Przywidzu- zakończona
W dniu 07.10.2016r odbył się odbiór prac projektu                  

pn. „ Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej na ulicy 

Kwiatowej w miejscowości Przywidz". W ramach umowy 

zostały wykonane prace wymiany istniejącego odcinka sieci - 

480 mb oraz studni kanalizacyjnych – 8 szt. Podczas odbioru 

ustalono, iż wykonawca po stabilizacji gruntu dokona 

przełożenia płyt na całym odcinku w śladzie kanalizacji. 

Koszt całej inwestycji wynosił - 62.500,00 zł
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Przepust drogowy na drodze gminnej Roztoka – Kamela
W marcu br. dokonano pozytywnego odbioru przepustu 

drogowego na drodze gminnej Roztoka-Kamela na granicy 

gmin Somonino i Przywidz. Warto nadmienić, iż jest to drugi 

wyremontowany przepust na granicy naszych gmin. Pierwszy 

był w Częstocinie i Połęczynie. Koszty remontu zostały 

rozłożone po połowie na Gminę Przywidz i Gminę Somonino.
Ogólny koszt remontu to: 9 396,51 zł
Środki własne gminy Przywidz:  4 698,26 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roztoka
Gmina Przywidz otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (Województwo 

Pomorskie) w wysokości  96 000,00 zł na przebudowę drogi 

gminnej na odcinku ok. 600 m miedzy miejscowościami 

Roztoka i Częstocin.
Wartość kosztorysowa całości robót (przed przetargiem) – 
335 014,93 zł

Budowa chodnika w Przywidzu przy ul. Dolinowej  
- na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Młyńskiej, koszt całości 

wspólnie z Powiatem ponosi Gmina Przywidz w wysokości  
41 000,00 zł

Remont drogi gminnej Klonowo Dolne - Michalin
ułożenie płyt  JUMBO koszty 60 000,00 zł w tym Fundusz 

Sołecki Michalin 8 984,00 zł

Remont chodnika przy ul. Jesionowej 8,9,10 w Przywidzu   

finansowanie w ramach budżetu gminy w kwocie 11 997,99 zł 

w tym Fundusz Sołecki Przywidz 9 000,00 zł

Remont chodnika przy ul. Mestwina  w Trzepowie   
etap IV, finansowanie w ramach Funduszu Sołeckiego 

Sołectwa Trzepowo w kwocie ok. 14 000,00 zł pozostałe środki 

budżet Urzędu Gminy.

Projekt dokumentacji technicznej ścieżki pieszo-

rowerowej przy ul. Szkolnej w Pomlewie   
Finansowane w ramach budżetu gminy w kwocie 15 627,15 zł 

w tym Fundusz Sołecki Pomlewo 8 500,00 zł

Projekt  dokumentacj i  technicznej  przebudowy                 

ul. Słonecznej i ul. Skarpowej w Przywidzu 
finasowanie w ramach budżetu gminy Przywidz w kwocie 
25 000,00 zł

Projekt dokumentacji technicznej pn. „Rozbudowa bazy 

dydaktyczno-sportowej na terenie Gminy Przywidz             

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" 
finansowane w ramach budżetu gminy, dokumentacja 

projektowa będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie 

więc wymagane jest opracowanie jej zgodnie z wytycznymi 

programu LEMUR; koszt opracowania dokumentacji 

projektowej dla szkoły w Trzepowie 59 559,06 zł, dla szkoły      

w Pomlewie 50 430,00 zł. 

Projekt dokumentacji technicznej termomodernizacji 

REMIZY OSP JODŁOWNO, GOK Przywidz, budynek         

po byłej szkole przy ul. Uhlenberga w Przywidzu   
finasowanie w ramach budżetu gminy Przywidz w kwocie  
60 000,00 zł

Projekt dokumentacji technicznej budowy wodociągu     

od ul. Gdańskiej do ul. Młyńskiej włącznie  
finasowanie w ramach budżetu gminy Przywidz w kwocie 
6 000,00 zł

Projekt dokumentacji technicznej budowy ujęcia wody 

„Piekło Górne" wraz z siecią wodociągową Piekło Górne – 

Borowina – Kierzkowo   
finasowanie w ramach budżetu gminy Przywidz w kwocie  
6 000,00 zł

Projekt dokumentacji technicznej rozbudowy  wodociągu 

w Olszance 
finasowanie w ramach budżetu gminy Przywidz w kwocie – 
6 000,00 zł
Rozbudowa wodociągu pozwoli na wyłączenie z użytkowania 

ujęcia wiejskiego „Olszanka". Dostawa wody realizowana 

będzie z ujęcia „Błotnia" w gm. Trąbki Wielkie.

W m-cu styczniu 2017r. będzie złożony projekt dokumentacji 

technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej Przywidz – 

Trzepowo  e tap  I  od  u l .  Do l inowe j  w  Przywidzu                        

do ul. Kaszubskiej w Piekle Dolnym, koszt projektu będzie 

znany na początku 2017r.

11 listopada 2016 r. w Narodowe Święto Niepodległości           

w Przywidzu odbyło się odsłonięcie pomnika dla upamiętnienia 

1050–ej rocznicy Chrztu Polski. Pomysłodawcą uczczenia 

Chrztu Polski był Ks. Proboszcz Czesław Hybel, do ceremonii 

włączyli się druhowie z OSP Przywidz, Wójt Gminy Przywidz 

Marek Zimakowski, pracownicy Urzędu oraz mieszkańcy.

11 listopada – Święto Niepodległości w Przywidzu 
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Z okazji Święta Niepodległości i rocznicy Chrztu Polski została 

odprawiona msza św. na którą przybyły władze samorządowe, 

mieszkańcy oraz goście, którzy wspólnie odsłonili pomnik, 

następnie pod pomnikiem zostały złożone kwiaty i zapalono 

znicze. Uroczysty charakter obchodów podkreśliła obecność 

wielu pocztów sztandarowych m.in. z Zespołu Szkół               

w Przywidzu, Zuchów, Harcerzy oraz Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

Odsłonięcie pomnika w Przywidzu jest również wydarzeniem 

ogólnokrajowym z okazji roku obchodów 1050-ej rocznicy 

Chrztu Polski, które zostały objęte Honorowym Patronatem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

Na koniec obchodów Święta Dnia Niepodległości i odsłonięcia 

pomnika w patio nowej hali sportowej odbyła się część 

artystyczna i wspólne śpiewanie  najpopularniejszych pieśni 

patriotycznych:

L ink :  h t t p : / / c h r z e s t 9 6 6 . p l / 11 - 11 - o d s l o n i e c i e - p o m n i k a -
upamietniajacego-1050-rocznice-chrztu-polski-przywidzu/

Dzięki uprzejmości właściciela firmy TREFL p. Kazimierza 

Wierzbickiego 26 października br. o godz. 10.00 w Hali 

Sportowo-Widowiskowej w Przywidzu odbył się koszykarski 

trening dla blisko 200 uczniów z klas IV-VI ze szkół z Trzepowa, 

Pomlewa i Przywidza oraz dzieci z sąsiedniej Gminy 

Somonino. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie ze szkoły 

w Przywidzu. Trening poprowadzili dwaj zawodnicy Trefla 

Sopot – Filip Dylewicz i Pedja Stamenković, wraz z Kacprem 

„Kacpą" Lachowiczem, popularnym trenerem, konferansjerem 

i propagatorem koszykówki, znanym z pracy przy campach 

organizowanych przez Marcina Gortata. Nie mogło też 

zabraknąć Treflika, czyli popularnej maskotki koszykarzy 

Trefla i głównego bohatera „Rodziny Treflików", nowego 

serialu dla dzieci zrealizowanego przez Studio Trefl. 

Po zakończonym treningu uczniowie otrzymali ciekawe 

upominki od firmy Trefl, a dla nauczycieli wychowania 

fizycznego odbyło się specjalne koszykarskie szkolenie, 

prowadzone przez „Kacpę". Tematem było nauczanie podstaw 

koszykówki i praktyczne przykłady prowadzenia treningu. 

Wszystko po to, aby w szkołach swoją przygodę z basketem 

mogły rozpoczynać nowe talenty na miarę Filipa Dylewicza czy 

Adama Waczyńskiego.

Link: https://gdansk.tvp.pl/27492072/26102016-2130

Dnia 11.10.2016r w Hali Widowiskowo-Sportowej w Przywidzu 

odbył się Powiatowy Turniej w Piłce Halowej szkół wiejskich.   

W turnieju brały udział drużyny szkół podstawowych, które 

wygrały etapy gminne w swoich rejonach. Do zawodów 

powiatowych zakwalifikowały się zespoły ze Straszyna, 

Kolbud, Cedr Wielkich, Suchego Dębu, Trąbek Wielkich, 

Pszczółek oraz oczywiście z Przywidza. Mecze rozgrywane 

były w dwóch grupach na zasadach ogólnych. Drużyny 

składały się z pięciu zawodników w tym bramkarz oraz dwóch 

rezerwowych. Czas gry 10 min bez zmiany połów. Nasi 

uczniowie godnie reprezentowali swoją szkołę i pomimo braku 

doświadczenia gry na tak dużej hali dali z siebie wszystko.        

A oto wyniki końcowe zmagań:

„SZKOLNY BASKET" w nowej Hali Sportowej 
w Przywidzu

Powiatowy Turniej w Piłce Halowej – krótka relacja
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1 m-ce  ZS Straszyn
2m-ce  ZKPiG Kolbudy
3m-ce  ZS Cedry Wielkie

4m-ce  SP Suchy Dąb
5m-ce  SP Trąbki Wielkie
6m-ce  ZS Przywidz
7m-ce  SP Pszczółki

Samodzielne Publiczne Pogotowie w Pruszczu Gdańskim, 

które stacjonuje również w Przywidzu, od dnia 01 września 

2016 r. realizacje zadania z zakresu ratownictwa medycznego                  

i transportu sanitarnego realizuje w oparciu o nowe ambulanse 

medyczne. Pięć z nich zostało zakupionych z własnych 

środków a jeden ze środków pozyskanych z Urzędu 

Wojewódzkiego. Wszystkie pojazdy spełniają wszelkie 

standardy. Posiadają najnowsze rozwiązania techniczne 

zapewniające bezpieczeństwo zarówno pacjentowi jak             

i zespołowi medycznemu. Nowa karetka trafiła również do 

Przywidza. Dzięki nowym ambulansom i doświadczonemu 

personelowi Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim,                              

mieszkańcy Gminy Przywidz mogą być spokojni, za co bardzo 

dziękujemy pracownikom pogotowia oraz Pani Dyrektor Annie 

Górskiej.   

26 listopada 2016r. w godzinach 10:00 - 17:00 w Zespole Szkół 

w Przywidzu przy ul. Szkolnej 1  odbyły się bezpłatne badania 

w ramach akcji "Biała Sobota". Wydarzenie miało na celu 

przeprowadzenie podstawowych badań przez lekarzy 

specjalistów m.in. lekarzy onkologów i urologów, jak                  

i  s tudentów medycyny Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego. Oprócz badań, które wykonali u pacjentów, 

uczyli jak należy wykonywać samobadania. 
Rodzaje badań wykonanych przez specjalistów:
- pomiar ciśnienia

- poziom glukozy i cholesterolu

- pomiar tkanki tłuszczowej

- badanie EKG

- badanie piersi

- profilaktyka nowotworowa

- nauka pierwszej pomocy
Pamiętajmy, warto zapobiegać a nie leczyć!

  

NOWA KARETKA W PRZYWIDZU

Biała SOBOTA w Gminie Przywidz
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Za nami kolejne przepiękne Złote Jubileusze. W dniu 29 

października br. jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

obchodzili Państwo Agnieszka i Jan Maruszak zam.                 

w Trzepowie, 5 listopada – Państwo Czesława i Jerzy 

Sochowscy z Przywidza oraz 26 listopada – Państwo Elżbieta   

i Brunon Hopa z Nowej Wsi Przywidzkiej. Wójt Marek 

Zimakowski udekorował Dostojnych Jubilatów medalami       

„za długoletnie pożycie małżeńskie" przyznanymi przez 

Prezydenta Rzeczypospol i te j  Polsk ie j .  Wój t  wraz                      

z Przewodniczącym Rady Gminy Teodorem Formela złożyli 

uroczyste gratulacje oraz serdeczne życzenia zdrowia              

i pomyślności, a także wręczyli upominki i okolicznościowe 

dyplomy. Jubilatom życzymy dużo zdrowia!

Państwo Agnieszka i Jan Maruszak z Trzepowa

Państwo Czesława i Jerzy Sochowscy z Przywidza

Państwo Elżbieta i Brunon Hopa z Nowej Wsi Przywidzkiej

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Gospodarstwo 

Agroturystyczne Lawendowa Osada w Przywidzu otrzymało 

tytuł NAJLEPSZEGO gospodarstwa agroturystycznego          

w województwie pomorskim w prestiżowym konkursie 

organizowanym przez Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Lubaniu.
Więcej pod linkami: 
http://radiogdansk.pl/index.php/wiadomosci/item/51836-tak-wyglada-
najlepsze-gospodarstwo-agroturystyczne-na-pomorzu-prowansja-na-
kaszubach-zdjecia.html

ht tp : / / rad iokaszebe .p l /wybrano-na j lepsze-gospodars twa-
agroturystyczne-na-pomorzu/

Polska Federacja Campingu i Caravaningu na początku 

listopada br. przesłała informację, że Camping nr 20 „Mała 

Szwajcaria” w Przywidzu zdobył I miejsce i tytuł „Mister 

Camping” w tegorocznej edycji konkursu na najlepszy camping 

w Polsce „Mister Camping 2016”. Konkurs jest organizowany 

rokrocznie przez Polską Federację Campingu i Caravaningu 

we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską 

Organizacją Turystyczną. Najlepsze campingi – laureaci 

konkursu, są rekomendowane i promowane przez PFCiC m.in. 

w informatorach, na mapach campingowych czy stronie 

internetowej a także przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej 

Organizacji Turystycznej. 

Lawendowej Osadzie oraz Campingowi nr 20 „Mała 

Szwajcaria”  gratulujemy wyniku oraz życzymy dalszych 

sukcesów w kolejnych latach!

Camping nr 20 „Mała Szwajcaria” z Przywidza 
na I miejscu z tytułem „Mister Camping”

Lawendowa Osada z Przywidza - najlepszym 
gospodarstwem agroturystycznym 
w województwie pomorskim

Złote JUBILEUSZE
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W dniu 14.09.2016 nasi uczniowie mieli okazję odbyć swój 

pierwszy rejs żaglowcem po Zatoce Gdańskiej. Była to dla nich 

niesamowita przygoda połączona ze szkoleniami żeglarskimi    

i ciężką pracą na pokładzie jaką zazwyczaj wykonuje załoga.   

W 2 godzinnym rejsie uczestniczyło 28 uczniów naszej szkoły. 

Warto nadmienić, iż rejs był darmowy. Ci bardziej odważni mieli 

okazję wspinać się po linach (oczywiście z zabezpieczeniem) 

na tzw. bocianie gniazdo. Pozostali zwiedzali żaglowiec, 

poznawali tajniki nawigacji oraz pomagali marynarzom             

w stawianiu żagli.
Na koniec rejsu każdy uczestnik otrzymał certyfikat 

uczestnictwa.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej to w każdej szkole dzień 

wyjątkowy. Taki był również i tegoroczny dzień obchodów.        

13 października 2016r. odbyła się I Gala Wręczenia Statuetek 

Białego Łabędzia w osiemnastu kategoriach. Nominowani do 

nich byli wszyscy pracownicy Zespołu Szkół w Przywidzu. Galę 

prowadzili Klaudia Lipska, Maciej Ostrowski i Szymon 

Szymański – uczniowie klasy III a gimnazjum, a swoimi 

występami muzycznymi uświetnili ją: Przemek Michalski, 

Tomek Rzepka, Kornelia Oberlan, Maja Giczewska i zespół 

Bad Boys – czyli Tymek Hagno, Kacper Kalinowski, Julek 

Jasionowski i Oskar Góra z klasy II b gimnazjum.

20 października 2016r. klasy strażacko – ekologiczne Ib i IIa 

Zespołu Szkół w Przywidzu odbyły wycieczkę do Państwowej 

Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim w ramach zajęć 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYWIDZU

Rejs Zawiszą Czarnym po Zatoce 

Dzień Nauczyciela

WYCIECZKA DO PSP 
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 
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dodatkowych związanych z profilem klas. Uczniowie byli          

w salce edukacyjnej przygotowanej specjalnie dla dzieci           

i młodzieży. Tam oprowadzający strażak omówił przy pomocy 

prezentacji multimedialnej kilka podstawowych zagadnień        

z ochrony przec iwpożarowej  i  p ierwsze j  pomocy 

przedmedycznej. Następnie wszyscy udali się do sali – 

centrum zarządzania, gdzie docierają zgłoszenia zdarzeń. 

Pokazano nam w jaki sposób działa system powiadamiania i ile 

istnień ludzkich zależy od sprawnego zarządzania 

poszczególnymi zastępami.

W garażu obejrzeliśmy wozy i sprzęt pożarniczy, który niemal 

codziennie używany jest do ratowania życia, zdrowia i mienia 

ludzi z okolicznych miejscowości.

Dnia 27.10.2016 w nowo wybudowanym patio hali 

widowiskowo – sportowej w Przywidzu odbyło się ślubowanie 

klas I Gimnazjum im. Zawiszy Czarnego oraz klas I Szkoły 

Podstawowej Zespołu Szkół w Przywidzu. W tym roku             

do ślubowania przystąpiły 3 klasy pierwsze gimnazjum liczące 

łącznie 63 uczniów oraz jedna klasa I Szkoły Podstawowej 

licząca 26 uczniów: 
·  Klasa I Szkoły Podstawowej (wychowawca Katarzyna Szulc)
Gimnazjum:
·  Klasa I A – policyjno – usportowiona (wychowawca Joanna  
   Żabińska)
·  Klasa I B – strażacko – ekologicznna (wychowawca Anna 
   Gąsiorowska)
·  Klasa I C – ogólna (wychowawca Anna Sokołowska)
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Dnia 10.11.2016 o godz. 16.00 przed halą widowiskowo – 

sportową w Przywidzu odbyło się wspólne śpiewanie pieśni 

patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Organizatorami byli Uniwersytet III Wieku, Zrzeszenie 

Kaszubsko – Pomorskie, OSP w Przywidzu oraz Zespół Szkół 

w Przywidzu. 

W patio hali widowiskowo - sportowej odbył się apel z okazji 

Święta Niepodległości. Program artystyczny został 

przygotowany  przez uczniów klas I B, II B, III B i C pod 

kierunkiem p. Barbary Samaruk i p. Ewy Kozuń oraz uczniów     

z klas VB i VI B pod kierunkiem pani Justyny Borkowskiej i Ewy 

Zielińskiej. W uroczystości wziął udział p. Marek Zimakowski-  

Wójt Gminy Przywidz.

Z inicjatywy Wójta Gminy Przywidz Marka Zimakowskiego przy 

współpracy z panem Jarosławem Wittstockiem - dyrektorem 

oddziału ARiMR-u w Gdyni w dniu 25 listopada br. w hali 

sportowej odbyły się niecodzienne zajęcia dla dzieci z oddziału 

przedszkolnego 6-latków i uczniów klas 1 – 2 naszej szkoły, jak 

również uczniów z Pomlewa i Trzepowa. Zajęcia dotyczyły 

zasad bezpiecznego zachowania się na drodze. Po przywitaniu 

dzieci przez organizatorów akcji, spotkanie rozpoczęło się od 

nauki piosenki z wesołym refrenem. Następnie uczestnicy 

zostali podzieleni na cztery grupy zadaniowe. Każda grupa 

przebywała i wykonywała ćwiczenia przy swoim stanowisku w 

ściśle określonym czasie. 
STANOWISKO 1 Zabawy edukacyjne w oparciu o mobilne 

miasteczko ruchu drogowego ze światłami sygnalizacyjnymi.
STANOWISKO 2 Plac manewrowy, na którym dzieci poruszały 

się po wyznaczonej trasie na gokartach.
STANOWISKO 3 Pierwsza pomoc przedmedyczna.
STANOWISKO 4 Zabawa edukacyjna „przejazd kolejowy" - 

zachowanie bezpieczeństwa przy przejazdach kolejowych.

Na koniec każdy uczestnik zajęć otrzymał kamizelkę 

odblaskową.  

Trójka uczniów z Zespołu Szkół w Przywidzu otrzymała 

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 

szkolny 2016/2017 w ramach Pomorskiego programu pomocy 

stypendialnej :
1. Deja Kinga
2. Sikora Maciej 
3. Szymendera Bogumiła
Uczniowie z ZS w Przywidzu, którzy zakwalifikowali się do 

Systemowego projektu innowacyjnego pn. „Pomorskie - dobry 

kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych 

predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, 
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Projekt: Bezpieczna droga do szkoły
Projekty, stypendia, konkursy
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realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 w latach 2010-2013, to: 
1. Lizakowki Marcin
2. Sikora Maciej
3. Szymendera Bogumiła
Projekt skierowany był do najwybitniejszych uczniów 

województwa pomorskiego. 
Uczennica klasy III b Szkoły Podstawowej ZS w Przywidzu 

Dominika Żukowska została laureatką konkursu plastycznego 

o tematyce unijnej „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!"
Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!

Wycieczka odbyła się 22 - 23 września 2016r. wzięli w niej 

udział uczniowie klasy IV, V i VI.  Dzięki uprzejmości i pomocy 

dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Toruniu mgr Dorocie Szulc   

i mgr Renacie Adamczyk dzieci obejrzały i zwiedziły:
· W Toruniu: Krzywą Wieżę, ruiny zamku krzyżackiego, 

Starówkę, Kościół Najświętszej Maryi Panny, katedrę Św. 

Janów, seans w planetarium " Wirująca Ziemia", rejs statkiem, 

grające kolorowe fontanny nocą, Muzeum Dalekiego 

Wschodu, Dom Eskenów. Dzieci również samodzielnie 

wykonywały pierniki w Żywym Muzeum Piernika.
· W Chełmnie: ratusz, kościół farny Wniebowzięcia NMP, 

Brama Grudziądzka, mury obronne.

17 października 2016r. dwanaścioro dzieci z klasy I  formalnie 

zostało włączonych do społeczności naszej szkoły. Zanim to 

jednak nastąpiło najmłodsi uczniowie wykazali się 

umiejętnościami wokalnymi i recytatorskimi. Zostawiwszy 

tremę w domach, w aktorski wręcz sposób przekonywali 

starszych kolegów o tym, że są odpowiedzialni, chętni do nauki, 

wiedzą co to Wisła i Bałtyk, no i że " w szkole będzie spoko!". Od 

starszych uczniów otrzymali upominek - róg obfitości a od 

rodziców piękne, bordowe teczki do świadectw i dyplomów. 

Tego dnia uroczyście obchodziliśmy również Dzień Edukacji 

Narodowej. Uczniowie klasy VI przygotowali program 

artystyczny oraz słodkie upominki dla pracowników szkoły. 

10 listopada szkoła obchodziła Rocznicę Odzyskania 

Niepodległości. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy II, 

zespół wokalny " Domino", koło taneczne. Dzieci przedstawiły 

montaż słowno - muzyczny. 7 - latki profesjonalnie zatańczyły  

śląski taniec ludowy " Trojak". Zespół wokalny poderwał nas do 

wspólnego śpiewania piosenek wojskowych. Na koniec 

zaprezentowany został film animowany " Historia Polski". Był   

to wzruszający, wzbudzający refleksję film opowiadający          

o umęczeniu przez wieki Naszej Ojczyzny aż do spokojnych 

czasów współczesnych. 11 listopada podczas gminnych 

obchodów Święta Niepodległości w Przywidzu nasi uczniowie 

jeszcze raz uświetnili Święto swoim śpiewem i tańcem. 

Mogliśmy być z nich dumni!

PRIVISA Str. 10

www.przywidz.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEPOWIE

DWUDNIOWA WYCIECZKA  
DO CHEŁMNA I TORUNIA

WITAMY W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ !

ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

nr 21 (21)



Od początku przyszłego roku Gminny Ośrodek Kultury            
w Przywidzu wraz z Katarzyną Kaczmarek właścicielką Studia 
Kaczmarek, uznanym doradcą żywieniowym planują serię 
bezpłatnych wykładów na temat zdrowego żywienia i zdrowego 
trybu życia. W ramach wykładów profesjonalny doradca 
żywieniowy opowie jak zadbać o siebie, o zdrowie swojej 
rodziny i zdrowie dzieci. Planowane wykłady będą odbywać się 
w siedzibie GOK i mają na celu zwrócenie uwagi na problemy 
zdrowotne wynikające z nieprawidłowego żywienia, jak 
również uświadomienie jaką rolę pełnią dobre nawyki 
żywieniowe. Osoba profesjonalnego doradcy żywieniowego 
gwarantuje praktyczne informacje i poznanie bardzo 
przydatnej wiedzy z zakresu dietetyki. Pani Katarzyna 
Kaczmarek od wielu lat zajmuje się problematyką zdrowego 
żywienia jako profesjonalny doradca żywieniowy.                     
Z wykształcenia jest inżynierem jednak jej pasją od lat jest 
pomaganie innym w problemach żywieniowych. Sama jeszcze 
kilka lat wcześniej walczyła o zdrowie zmagając się z nadwagą. 
Wygrywając batalię ze zbędnymi kilogramami zdobyła 
teoretyczną wiedzę na wielu kursach poświęconych dietetyce. 
Wiedzę praktyczną zawdzięcza własnym metodom                    
i wieloletniej praktyce. Na koncie ma wiele zadowolonych osób, 
k t ó r ym  pomog ła  w  i ch  p rob lemach  z  nadwagą .
Pani Katarzyna jest autorką wydanej niedawno książki pt. 
"Wolność Zdrowie Pasja", gdzie opisuje swoją historię 
życiowych zmian, prowadzących do rekordowo szybkiego        
w Polsce awansu na pozycję Managera, w firmie Forever Living 
Products. Firma Forever, z którą pani Katarzyna wiąże 
przyszłość swoją i swojej rodziny, jest jednym z czołowych na 
świecie producentów produktów na bazie aloesu. Książka tak 
uznanego lidera jest zapisem praktycznych rad pomagających 
w odniesieniu sukcesu w marketingu sieciowym i działalności 
MLM. Motywująca do działania historia, do przeczytania przez 
każdego, kto chce zmienić coś w swoim życiu . Planowane 
szkolenia i wykłady w Przywidzu będą częścią działań Studia 
Kaczmarek , miejsca w którym odbywały się podobne tego typu 
szkolenia i wykłady dostępne jedynie dla mieszkańców 
Trójmiasta. W przyszłym roku wraz z całą rodziną pani 
Katarzyna planuje przenieść się z Trójmiasta do Przywidza i tu 
rea l i zować  swo je  d ie te tyczne  i  spor towe pas je .
Liczymy na ciekawą współpracę i zainteresowanie ze strony 
naszej społeczności.

Więcej informacji na stronie internetowej GOK Przywidz : 
www.gokprzywidz.pl

Pani Elżbieta Bednarczyk 
to pisarka wszechstronna, 
tworząca bajki dla dzieci, 
p o e z j ę  i  p r o z ę  d l a 
dorosłych . Pisze również 
s c e n a r i u s z e  s z t u k 
teatralnych ale przede 
wszystkim to tancerka . 

Mieszka od 27 lat w Australii czego dowodem są opowiadania   
o życiu ludzi , jak mieszkają , jak odpoczywają , jak i gdzie 
chodzą do szkoły . Roztaczała przed młodymi słuchaczami 
sielankę życia w tym odległym kraju. Swoje opowieści 
wzbogaciła pokazem multimedialnym. Na zakończenie 
spotkania odkryła przed dziećmi swój talent taneczny                   
i zatańczyła w pięknym stroju taniec cygański , a w Zespole 
Szkół w Przywidzu zatańczyła dodatkowo pasodoble.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej      
w Trzepowie ( ok. 100 ) i uczniowie kl. IV – VI ( ok. 100 )               
z Zespołu Szkół w Przywidzu.

W Bibliotece Gminnej w 
P r z y w i d z u  z o s t a ł y 
p r z e p r o w a d z o n e 
warsztaty plastyczne dla 
d z i e c i  .  N a  t y c h 
w a r s z t a t a c h  d z i e c i 
własnoręcznie wykonały 
r ó ż n e g o  r o d z a j u 
przedmioty . W miesiącu 
listopadzie odbyły się 
trzy spotkania :

 - 07 listopada  dzieci z kl. III i IV wykonywały świeczniki z masy 
solnej i    gipsowe odlewy  z motywami świątecznymi,
- 16 listopada dzieci z kl. V i VI wykonywały metodą decoupage 
ozdoby na szklanych  przedmiotach ( motywy kaszubskie ),
- 23 listopada dzieci z kl. V i VI wykonywały ozdobne świeczniki 
z masy solnej i ozdabiały styropianowe bombki metoda 
decoupage motywami kaszubskimi i świątecznymi.
Przed dziećmi jeszcze co najmniej trzy kolejne spotkania 
poświęcone na dokończenie rozpoczętych prac tzn. 
malowanie, lakierowanie i ozdabianie .
Powstałe prace zostaną zapakowane i wystawione na 
świątecznym kiermaszu  w szkole w Przywidzu.

Gmina Przywidz zakończyła 
rea l izac ję  zadania pn. 
„ U s u w a n i e  w y r o b ó w 
zawierających azbest         
z terenu gminy Przywidz- 
edycja 2016". Projekt, który 

jest kontynuacją wieloletniego programu usuwania wyrobów 
azbestowych, polegał na udzieleniu dotacji osobom 
prywatnym, które usunęły wyroby zawierające azbest z terenu 
obiektów budowlanych. Realizacja zadania była możliwa, 
dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW)       
w wysokości 35% ( 2 233,00 zł ) kosztów kwalifikowalnych          
i w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)           
w wysokości 50% (3 189,97 zł)  kosztów kwalifikowalnych pn. 
„Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Umowa                  
o udzieleniu dotacji, zawarta w dniu 01.08.2016r. między 
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BIBLIOTEKA GMINNA W PRZYWIDZU

W trosce o zdrowie nasze i zdrowie naszych dzieci

Warsztaty plastyczne w Bibliotece

Spotkanie z pisarką Panią Elżbietą Bednarczyk

Zakończenie realizacji zadania pn. „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Przywidz– edycja 2016".
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Gminą Przywidz a WFOŚiGW w Gdańsku zakłada, 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. Całkowity koszt Zadania wyniósł      

6 379,97 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 dotację 

w wysokości tj. 5 422,97 zł brutto. Wszelkie informacje na 

temat azbestu, jego wykorzystywania i wpływu na zdrowie 

ludzi, a także bezpiecznego użytkowania oraz usuwania 

wyrobów zawierających azbest ze swych posesji można 

uzyskać w urzędzie Gminy Przywidz i na stronach 

internetowych:  
www.przywidz.pl/azbest
www.przywidz.pl/abc-o-azbescie

W dniu 10 grudnia br. po raz szósty odbył się konkurs pn. 

„Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy". Wydarzenie okazało się 

bardzo udane. W sali bankietowej hotelu Sentoza Golf              

w Cząstkowie w Gminie Trąbki Wielkie stanęło dziewięć stołów 

zastawianych świątecznymi potrawami. Jury oceniało ryby       

w galarecie, pierniki, wystrój stołu oraz wykonanie kolędy. 

Najsmaczniejszą rybę w galarecie wykonały panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Cieplewie.  Mistrzyniami w pieczeniu 

pierników okazały się panie z KGW w Gołębiewku, drugie 

miejsce przypadło KGW w Przywidzu.   Najpiękniejszy stół 

zaprezentowało ZKP w Pruszczu Gdańskim. Największe 

brawa i pierwsze miejsce za wykonanie kolędy zdobyło 

KGW w Przywidzu.  Konkurs organizowali: Starosta Gdański, 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie i dyrektor Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
Wszystkim Kołom serdecznie gratulujemy, a szczególnie 

dumni jesteśmy z naszych Pań z KGW Przywidz! Samych 

sukcesów życzymy również w przyszłym roku!
Źródło foto i tekst :  http://www.pruszczgdanski.naszemiasto.pl/

Więcej:  http://www.polnocna.tv/vid/13748-vi-powiatowy-stol-
bozonarodzeniowy?page=1

Informujemy, że dnia 30.11.2016r. zostały podjęte uchwały 

dotyczące wysokości podatków na 2017 rok. Stawki podatku 

dot. m.in. budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych   

i gruntów pozostają bez zmian. Opłata od posiadania psów 

również bez zmian i wynosi 50,00 zł.  Termin płatności rat to 

15.03, 15.05, 15.09 i 15.11.2017r. W przypadku kiedy kwota 

podatku nie przekracza 100 zł – termin płatności to 

15.03.2017r.

Ministerstwo Rozwoju 

uprzejmie przypomina, 

że wszelkie czynności 

związane z wpisem        

w Centralnej Ewidencji    

i  I n f o r m a c j i                    

o  D z i a ł a l n o ś c i 

Gospodarczej (CEIDG) 

– prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE!
Na rynku funkcjonują firmy przesyłające przedsiębiorcom 

oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie 

rejestrów. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu                

do rejestru przedsiębiorców  za opłatą należy podchodzić ze 

szczególną ostrożnością, gdyż  są to oferty komercyjne.
MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek 

spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy 

komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed 

podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne 

wpisy do komercyjnych rejestrów.  

BIBLIOTEKA W PRZYWIDZUINFORMACJE O PODATKACH NA 2017 ROK

CEIDG

BIBLIOTEKA W PRZYWIDZUKGW z Przywidza znowu na podium 
– widomość z ostatniej chwili !

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  7:30 - 15:30
Wtorek           7:30 - 15:30
Środa             9:00 - 17:00
Czwartek        7:30 - 15:30
Piątek             7:30 - 15:30
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http://www.przywidz.pl/azbest
http://www.przywidz.pl/abc-o-azbescie
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