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Inwestycje i Remonty

Samochód dla OSP 
w Jodłownie

„Księgowość i ja”

Trójporozumienie

5

Planowane wydarzenia

Impuls dla Przywidza 

W tym numerze m.in.:

Partnerzy - Gmina Somonino oraz Gmina 

Przywidz w dniu 31.01.2017r. złożyły  

wspólny wniosek o dofinansowanie projektu, 

z a k ł a d a j ą c e g o  b u d o w ę  i n s t a l a c j i 

f o t o w o l t a i c z n y c h  n a  b u d y n k a c h 

mieszkalnych. Mieszkańcy gmin  złożyli 

odpowiednio - w Gminie Przywidz 267,          

a w Gminie Somonino 107 wniosków.           

W ramach projektu Partnerstwo zakłada 

również instalacje fotowoltaiczne na 

budynkach gminnych. W konkursie preferowane i wysoko oceniane są projekty partnerskie                   

i zapewniające wysoki efekt ekologiczny, zgodnie z planami dotyczącymi gospodarki 

niskoemisyjnej, kompleksowe - obejmujące istotny fragment gminy czy powiatu, bądź cały 

ich obszar.
 
Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do maja 2017r.
 
Przypominamy, że maksymalna kwota dofinansowania może wynieść do 85%, 

jednak dokładna wysokość będzie znana dopiero po ogłoszeniu wyników naboru       

i przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Policja 997, 112
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Piękne Jubileusze

Poczta w Przywidzu:
58 682-51-30

Dzień Kobiet

          EKO ENERGIA OD SOMONINA AŻ PO PRZYWIDZ 

Stypendia 
dla najzdolniejszych

Hala tętni życiem 
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Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją 
budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. 

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego 

w gronie najbliższych osób składają

Wójt Gminy Przywidz 
Marek Zimakowski 

wraz z Pracownikami Urzędu

Przewodniczący Rady Gminy
Teodor Formela
wraz z Radnymi
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Spotkanie z kuratorem
oświaty
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  Ruszyły pozimowe remonty gminnych dróg, chcemy 

wykorzystać sprzyjającą pogodę i przeprowadzić roboty 

na najbardziej tego wymagających odcinkach. Pracę 

zaczęła gminna równiarka oraz koparko – ładowarka. 

Ogłoszony został również przetarg na dostawę tłucznia 

oraz gruzu kruszonego do utwardzania nawierzchni. 

Wszelkie niedogodności związane z utrzymaniem dróg 

należy zgłaszać do Urzędu Gminy tel. 58 682 – 59 – 90 

lub do sołtysów.

  Przebudowa ul. Brzozowej w Przywidzu - ogłoszony 

został przetarg na największą tegoroczną inwestycję 

drogową – wartą ok. 1,2 mln zł przebudowę               

ul. Brzozowej w Przywidzu. W ramach zadania 

powstanie nawierzchnia z kostki betonowej wraz             

z chodnikiem oraz kanalizacją deszczową na odcinku od 

ul. Cisowej do ul. Gdańskiej (DW 221). Planowany termin 

zakończenia zadania: listopad 2017 r.

   Remont drogi Roztoka – Częstocin (ul. Wrzosowa) -     

w ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na 

długości 0,6 km. Koszt wykonanych prac: 443 193,55zł. 

Dofinansowanie w wysokości 96 tys. zł. z Urzędu 

Marszałkowskiego.

   Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu 

na największą inwestycję w historii Gminy Przywidz – 

budowę nowej oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym, 

likwidację oczyszczalni w Przywidzu oraz budowę 

kanalizacji sanitarnej w m. Gromadzin, Jodłowno              

i Marszewska Góra. Wartość projektu ok. 19 mln zł. 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej.

   W tym roku kontynuowana będzie wspólnie z Powiatem 

Gdańskim inwestycja drogowa na trasie Borowina – 

Guzy. Droga na odcinku 0,5km zyska nową nawierzchnię 

asfaltową. Udział Gminy - 130 tys zł.

  Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej 

modernizacji drogi transportu rolnego Pomlewo – Huta 

Górna. W ramach zadania planuje się wykonanie 

nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 0,6 km.

- w lutym 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim złożony 

został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla 

zadania polegającego na budowie ujęcia wody Piekło 

Górne wraz z siecią wodociągową Piekło Górne-

Borowina-Kierzkowo. Trwa weryfikacja wniosku.

- w marcu 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim złożono 

wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 

2014-2020 zadanie pn.: „ Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz".     

W ramach inwestycji przewiduje się termomodernizację 

3 budynków: GOK Przywidz, budynek po byłej szkole 

przy  ul. Uhlenberga w Przywidzu oraz remizy strażackiej 

OSP w Jodłownie. Warto nadmienić, że w 2016r. 

zakończono termomodernizację 6 budynków – wszystkie 

szkoły w gminie Przywidz oraz budynek UG.

Klub Sportowy Cygnus Przywidz powstał na jesieni 2016 

roku niemalże równocześnie z  otwarciem. Jego celem 

jest stworzenie futsalowej drużyny seniorów, która 

wystartuje w rozgrywkach Futsal Polska w sezonie 

2017/2018. Drużyna będzie złożona z profesjonalnych 

graczy znanych z boisk halowych, plażowych oraz 

trawiastych. We wrześniu 2017 roku, zespół zamierza 

wystartować w rozgrywkach II ligi, a jego pięcioletnim 

celem jest Futsal Ekstraklasa.  Klub Cygnus prowadzi 

Akademię Piłkarską dla dzieci i młodzieży z regionu 

Pomorza. Doświadczona kadra trenerska i profesjonalne 

zajęcia, spotkania i konsultacje ze specjalistami oraz 

zawody piłkarskie to główne jej zalety. Cygnus to Football 

bez ograniczeń, dlatego też powołano specjalną grupę 

OPEN, w której to juniorzy oraz seniorzy mogą 

rozpocząć przygodę z piłką, wziąć udział w treningach      

i zgubić zbędne kilogramy, a nawet współtworzyć kadrę 

pierwszego zespołu ! Zapraszamy na piłkarskie 

widowiska z udziałem CYGNUSA od września 2017 oraz 

do Akademii Piłkarskiej Cygnus Przywidz na treningi. 

Szczegóły dotyczące Klubu i Akademii znajdziecie 

Państwo na stronie: .www.cygnusprzywidz.pl
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INWESTYCJE I REMONTY
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Złożone wnioski o dofinansowanie z UE

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 
TĘTNI ŻYCIEM
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Hala sportowa w Przywidzu wykorzystywana jest            

w trakcie zajęć szkolnych przez uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum, natomiast w godzinach 

popołudniowych wynajmowana jest odpłatnie grupom 

zorganizowanym, osobom prywatnym, klubom . W dniu 

30.03.2017r. została podpisana umowa z klubem Trefl 

Sopot na wykorzystanie hali do rozgrywek meczów          

i przeprowadzania treningów. Już wynajęto halę na okres 

letnio - wakacyjny br.

Warto również wspomnieć, że na sesji Rady Powiatu 20 

marca br. przyznano Gminie Przywidz dofinansowanie 

na wyposażenie hali sportowej w kwocie 100 tys. zł. 

Środki mają być przeznaczone na zakup podłogi 

ochronnej, umożliwiającej bezpieczne organizowanie 

imprez pozasportowych (np. koncertów) bez szkody dla 

nawierzchni  spor towej  oraz na wykończenie 

pomieszczeń fitness, siłowni i gabinetów rehabilitacji.

Święto Żeglarstwa i Pomorska Gala Żeglarska odbędą 

się w tym roku w Przywidzu. 15 lutego br.  zawarte 

zostało porozumienie dotyczące organizacji obu imprez. 

Porozumienie podpisali w Przywidzu Wójt Gminy 

Przywidz Marek Zimakowski oraz Prezes Pomorskiego 

Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski. Święto 

Żeglarstwa to całodzienna impreza, na którą składają się 

m.in. spotkania ze znanymi żeglarzami, projekcje filmów 

żeglarskich, prezentacja wystaw i zabawa na 

symulatorach żeglarskich. Wydarzenie – skierowane do 

lokalnych społeczności – organizowane jest co roku 

przez Pomorski Związek Żeglarski przy wsparciu 

miejscowych władz samorządowych. Do tej pory Święto 

Żeglarstwa odbyło się w Wejherowie, Tczewie                   

i Kartuzach. Finałem imprezy będzie Pomorska Gala 

Żeglarska, podczas której prezentowani są najlepsi 

żeglarze regionu, honorowani „Kryształowym Żaglem" – 

nagrodą Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Zarówno 

Święto Żeglarstwa, jak i Pomorska Gala Żeglarska 

odbędą się 2 grudnia w nowo wybudowanej hali 

widowiskowo-sportowej w Przywidzu. Podczas 

spotkania ustalono również, że w ramach przygotowania 

do wydarzenia dzieci i młodzież z gminy Przywidz 

weźmie udział w bezpłatnych rejsach żaglowcem 

„Zawisza Czarny", które organizuje co roku we wrześniu 

PoZŻ w kolejnych odsłonach projektu „Pomorze na 

morze". Źródło:   www.zeglarski.info

W dniach 16-20.01.2017 w Zespole Szkół w Przywidzu 

odbyła się III edycja wymiany młodzieży w ramach 

Trójporozumienia podpisanego w 2014 roku pomiędzy 

gminami Trąbki Wielkie, Cedry Wielkie i Przywidz. 

Wspaniała aura zimowa umożliwiła realizację programu 

w zakresie szkolenia narciarsko – snowboardowego. 

Ponadto uczestnicy brali udział w kuligu, snowtoubingu    

i zabawach rekreacyjnych na śniegu. Zaplanowano 

również całodniowy wyjazd do Centrum Nauki 

Experyment w Gdyni i do Aquaparku w Sopocie. Dużym 

atutem była niedawno oddana do użytku hala 

widowiskowo- sportowa, na której przeprowadzano wiele 

atrakcyjnych zajęć sportowych.  Nad bezpieczeństwem 

uczniów czuwal i  nauczycie le z t rzech szkół ,                     

a koordynatorem całej wymiany była dyrektor ZS             

w Przywidzu. Szkolenie w zakresie nauki jazdy na 

nartach prowadzili nauczyciele ZS w Przywidzu – 

instruktorzy narciarstwa, natomiast szkolenie 

snowboardowe – instruktorzy Alaskansnowbord. Oprócz 

wielu ciekawych zajęć uczniowie nawiązali przyjaźnie           

i zintegrowali się w ramach wspólnego przedsięwzięcia. 

Uroczyste zakończenie wymiany odbyło się w patio hali 

widowisko – sportowej dnia 20.01.2017 o godz. 10.00.   

W zakończeniu uczestniczył Wójt Gminy Przywidz Marek 

Zimakowski, który przekazał  pamiątkowe tabliczki          

z podziękowaniem dla dyrektorów oraz wójtów.

IMPULS DLA PRZYWIDZA 

III EDYCJA WYMIANY MŁODZIEŻY 
W RAMACH TRÓJPOROZUMIENIA 
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18 lutego 2017 roku w Jodłownie odbyło się uroczyste 

przekazanie samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 

(mercedes – benz 1222 z 1987 r.) dla miejscowej 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszt zakupu 

samochodu to 98 tys. zł – w tym Starostwo Powiatu 

Gdańskiego 30 tys. zł, Urząd Gminy Przywidz 30 tys. zł, 

OSP Jodłowno 38 tys. zł.  Uroczystości rozpoczęły się 

mszą świętą odprawioną przez Ks. Wojciecha Gruchałę 

w Kościele Parafialnym pw. Macierzyństwa NMP. We 

mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe: OSP 

Jodłowno, OSP Przywidz, OSP Nowa Wieś Przywidzka, 

OSP Kolbudy, delegacja OSP Pręgowo oraz radni Rady 

Gminy Przywidz. W uroczystościach udział wzięli min.:
ź Pan Stefan Skonieczny - Starosta Powiatu 

Gdańskiego,
ź Pan Marek Zimakowski  - Wójt Gminy Przywidz,
ź Pan Ireneusz Czarnecki- Naczelnik Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 
ź Dh Arkadiusz Mikulski  - Komendant Gminny Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Symbolicznego aktu przekazania samochodu na ręce 

Pana Prezesa dh. Janusza Olejniczuka i Pana 

Naczelnika dh. Arkadiusza Paździorę dokonali Pan 

Stefan Skonieczny i Pan Marek Zimakowski. 

Po uroczystości druhowie z jednostki zaprosili 

wszystkich przybyłych gości  na poczęstunek 

przygotowany w strażnicy.

Projekt pn. "Zimowe wędrówki - Krzyżackie ślady na 

Pomorzu" adresowany był do dzieci ( 9 - 13 lat)  z terenu 

obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Trzepowie. 

Celem projektu było między innymi zdobycie 

umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, 

zabytków i pamiątek z przeszłości Małej Ojczyzny, 

poznanie współzależności człowieka i środowiska, 

uwrażliwienie na piękno Polski, Kaszub, naszej gminy. 

Zajęcia w ciągu 10 dni prowadzili nauczyciele ze szkoły 

Podstawowej w Trzepowie. Projekt aktywizował uczniów 

do wysiłku związanego z ćwiczeniem wytrzymałości         

i wytrwałości, długie marsze, zabawy sportowe, 

gimnastyka korekcyjna, snowtubing - zjazdy na dętkach 

w Ośrodku Narciarskim w Trzepowie. Ponadto dzieci 

pełniły dyżury przy przygotowywaniu drugich śniadań dla 

całej grupy. W Internecie poszukiwały informacji             

o zabytkach  Pomorza Gdańskiego. Dzieci uczestniczyły 

w 2 wycieczkach do Malborka, Kwidzyna, Gniewu. 

Frekwencja na zajęciach była wysoka. Planowane efekty 

projektu zostały osiągnięte.

W dniu 8 marca br.  z  odwiedzinami przybył  

wiceprzewodniczący  Komisji Kultury Okręgowej Rady 

Łowieckiej PZŁ w Gdańsku Pan Kazimierz Kroskowski 

oraz członek tejże komisji Pan Marek Grochalski. 

Uczniowie klas IV, V ,VI obejrzeli prezentację 

multimedialną  „Zwierzęta - mieszkańcy naszych lasów    

i pól” w trakcie której omówiono życie, zachowania            

i potrzeby jeleni, saren, dzików, lisów i bażantów. Całość 

została przedstawiona na tle historii rogu myśliwskiego. 

Zaprezentowano różne rodzaje rogów myśliwskich,                                                                                                           
                                                                                           

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SAMOCHODU 
POŻARNICZEGO DLA OSP W JODŁOWNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEPOWIE

Zwierzęta naszych pól i lasów 
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a Pan Kazimierz Kroskowski odgrywał sygnały i pieśni 

myśliwskie. Wszyscy mogli zobaczyć i dotknąć,  miedzy 

innymi budzące grozę szable dzika czy poroże jelenia,   

a także spróbować swych sił w grze na rogu. Z okazji 

przypadającego w tym dniu Dnia Kobiet panie                   

i dziewczęta obdarowane zostały słodkim prezentem 

przekazanym przez Koło Łowieckie „Cyranka” Gdańsk.

W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym 

uczniom z całego Pomorza, obok przedstawicieli 

Sejmiku Województwa Pomorskiego, uczestniczyli 

dyrektorzy szkół i nauczyciele, jak również rodzice           

i opiekunowie wyróżnionych uczniów. 

Wśród najzdoln ie jszych znaleźl i  s ię również 

gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Przywidzu :

1. Deja Kinga
2. Sikora Maciej
3. Szymendera Bogumiła
 
S E R D E C Z N I E  G R AT U L U J E M Y  N A S Z Y M 

UZDOLNIONYM UCZNIOM i życzymy dalszych 

SUKCESÓW!

W dniu 9 lutego 2017 roku, w Urzędzie Gminy Przywidz 

odbyło się spotkanie z Pomorskim Kuratorem Oświaty 

Moniką Kończyk, na temat wdrażanej reformy oświaty, 

które zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Marka 

Zimakowskiego. W spotkaniu wzięli udział m.in.: 

Przewodniczący Rady Gminy Teodor Formela oraz 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu Andrzej 

Przybycień, dyrektorzy szkół, przedstawiciele 

Niezależnych Związków Zawodowych Solidarność           

i ZNP. Podczas dyskusji Pani Kurator odpowiadała na 

pytania uczestników dotyczące przystosowania szkół do 

nowego ustroju szkolnego, wynikającego z wejścia           

w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 

60).

Miło jest nam poinformować o przyznanych stypendiach 

przez Wójta Gminy Przywidz dla wyróżniających się 

uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół w Przywidzu. Lista 

nagrodzonych uczniów:

1. Kinga Deja,  klasa III"C"-średnia ocen 5,87
2. Bogumiła Szymendera, klasa III"A"- średnia ocen 5,80
3.  Anna Ciecholewska, klasa III"C"- średnia ocen 5,73
4. Karolina Berlik, klasa II"A"-średnia ocen 5,64
5. Sandra Błaszkowska, klasa II"A"-średnia ocen 5,57
6. Juliusz Jasionowski, klasa II"B"-średnia ocen 5,57
7. Klaudia Lipska, klasa III"A"- średnia ocen 5,50
8. Maciej Sikora, klasa II"B"-średnia ocen 5,43
9. Zofia Łyskowska, klasa III"A"- średnia ocen 5,40
10. Wiktoria Daft, klasa III"C"- średnia ocen 5,38
11. Natalia Piankowska, klasa II"A"- średnia ocen 5,36
12. Paulina Sikora, klasa II"B"- średnia ocen 5,29
13. Małgorzata Krefft, klasa II"A"- średnia ocen 5,29
14. Karolina Okoniewska, klasa II"A"- średnia ocen 5,21
15. Tymoteusz Hagno, klasa II"B"- średnia ocen 5,14
16. Amelia Rydzyńska, klasa II"B"- średnia ocen 5,14
17. Maciej Ostrowski,  klasa III"A"- średnia ocen 5,13

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia w wysokości 

100 zł  przy średniej ocen 5,10 do 5,49 oraz 200 zł przy 

średniej ocen 5,5 i powyżej. Stypendium jest wypłacane 

przez okres pięciu kolejnych miesięcy zaczynając od 

lutego br.

WIELKIE GRATULACJE!

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ROZDANE

SPOTKANIE Z POMORSKIM KURATOREM OŚWIATY

STYPENDIA WÓJTA GMINY PRZYWIDZ DLA 
NAJLEPSZYCH UCZNIÓW GIMNAZJUM ZS 
W PRZYWIDZU
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W dniu 16 grudnia 2016r. 95 lat skończyła Pani Wiktoria 

Hinz ( Ɨ śp.) z Olszanki. Jubilatkę odwiedził Wójt Marek 

Zimakowski wraz z Radnym/Sołtysem wsi Olszanka 

Mariuszem Lipskim. Wójt wraz z Radnym złożyli 

Dostojnej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia, wręczyli 

kwiaty, kosz rozmaitości oraz pamiątkowy dyplom. 

Natomiast wspaniałe Złote Jubileusze obchodzili :
- 14 stycznia 2017r. Państwo Halina i Władysław 

Mielewczyk z Częstocina
- 4 lutego 2017r. Państwo Anna i Zygmunt ( Ɨ śp.) 

Cieszyńscy z Borowiny
- 27 marca 2017r. Państwo Henryka i Waldemar Lisieccy 

z Piekła Dolnego

Wójt uhonorował Dostojnych Jubilatów medalami „za 

d ł u g o l e t n i e  p o ż y c i e  m a ł ż e ń s k i e "  w r a z                             

z Przewodniczącym Rady Gminy Teodorem Formela 

złożył gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy                  

i upominki. 

21 marca pracownicy 

B i b l i o t e k i  w s p ó l n i e            

z panią Anetą Witos, 

nauczycielem języka 

k a s z u b s k i e g o , 

zorganizowali warsztaty 

plastyczne dla dzieci z kl. 

I i II w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Nowej 

PIĘKNE JUBILEUSZE

Pani Wiktoria Hinz z Olszanki

Państwo Halina i Władysław Mielewczyk z Częstocina

 Państwo Anna i Zygmunt Cieszyńscy z Borowiny

Państwo Henryka i Waldemar Lisieccy 
z Piekła Dolnego

BIBLIOTEKA

Warsztaty plastyczne 
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Wsi Przywidzkiej. Udział w zajęciach wzięło 13 dzieci. 

Uczniowie przygotowywali przepiękne obrazy z wełny. 

Najpierw na deseczkach narysowali wzór : serce lub 

kwiat, następnie nabijano ten wzór gwoździkami (to 

wykonała osoba dorosła) a potem dzieci wybierały 

kolorowe włóczki i wypełniały miejsce pomiędzy 

gwoździkami .
Pracy było mnóstwo, ale efekt końcowy przeszedł 

wszelkie wyobrażenia.  

Biblioteka w Przywidzu 

gościła również 20 dzieci 

ze Szkoły Podstawowej 

w  P r z y w i d z u  n a 

w a r s z t a t a c h 

plastycznych. Były to 

dzieci z kl. I , II i III .
Na tych warsztatach 

u c z n i o w i e 

przygotowywały  prace na konkurs pt. „Malowane na 

szkle – zakątki przyrodnicze w Przywidzu”.
Dzieci na ramkach szklanych najpierw rysowały 

wodoodpornym markerem najpiękniejsze widoki 

przyrodnicze  a potem te rysunki pokrywały farbami . 

Prace były piękne i kolorowe, na pewno ich autorzy 

zdobędą nagrody czego im życzymy.

Realizujemy projekty pn. „Aktywni – Samodzielni – 

Kreatywni w powiecie gdańskim",  współfinansowane      

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020.

- projekt „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie 

gdańskim" – Aktywna Integracja

- projekt „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie 

gdańskim" – Usługi Społeczne

- projekt „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie 

gdańskim" – „Księgowość i ja”

Liderem projektu jest:  Stowarzyszenie „Podaj rękę"
Partnerzy: Powiat Gdański, Gminy: Cedry Wielkie, 

Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy 

Dąb, Trąbki  Wielk ie.  Współpraca partnerska: 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, 

Akademia Trzeciego Sektora – Centrum Organizacji 

Pozarządowych, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, 

Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie", Aeroklub Gdański, 

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych. Okres 

realizacji projektów: 01.04.2016 – 31.10.2018. W ramach 

projektu będą realizowane działania aktywnej integracji 

oraz usług społecznych.

W dniu 9 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie 

certyfikatów ukończenia kursu „Księgowość i ja", który 

został zorganizowany dzięki wsparciu Urzędu Gminy 

Przywidz przez Stowarzyszenie „Podaj Rękę" we 

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przywidzu. 

Dyplomy ukończenia wręczali Pan Ryszard Świlski Vice – 

Marszałek Województwa Pomorskiego  oraz Pan Marek 

Zimakowski Wójt Gminy Przywidz. Składamy wielkie 

gratulacje Paniom, które aktywnie uczestniczyły w kursie 

i życzymy, aby nowo nabyte umiejętności przydały się      

w najbliższej przyszłości!

W dniu 21.03.2017r., Przywidz odwiedził Pan Marek 

Dutkiewicz.  Spotkanie z dziećmi odbyło się w Gminnym 

Ośrodku Kultury. To legendarny autor między innymi 

takich piosenek jak: „Jolka, Jolka", „Dmuchawce, 

latawce, wiatr" czy „Chodź, pomaluj mój świat". 

Spotkanie z tak zasłużonym dla muzyki człowiekiem na 

pewno zostanie zapamiętane przez dzieci na długo.

Projekty pn. „Aktywni-Samodzielni-Kreatywni 
w powiecie Gdańskim"

„Księgowość i ja" – kurs pomyślnie zakończony 

MAREK DUTKIEWICZ W PRZYWIDZU 
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Świętowanie dnia płci pięknej w placówce GOK-u 

przypadło w tym roku na dzień 11 marca. Z najlepszymi 

życzeniami zagrał dla wszystkich Pań zespół "Nagła 

Zmiana Klimatu", który wykonał wiele przebojów polskich 

i zagranicznych. Podczas występu odbyły się konkursy, 

po których zostały rozdane nagrody:

ź Zaproszenie o wartości 120zł na posiłek w restauracji 

"Zielona Brama”
ź Zaproszenie o wartości 80zł na posiłek w restauracji 

"Karczma Przywidzka”
ź Zaproszenie o wartości 50zł na posiłek w pierogarnii 

"Zielona Brama”

Na końcu rozlosowano vouchery do "Hobbitowego 

Wzgórza" na bezpłatne konsultacje żywieniowe, 

specjalne nalewki przepisu szefa kuchni w restauracji 

"Zielona Brama" oraz wiele innych nagród, które 

spowodowały uśmiech na twarzach wszystkich Pań. 

Dziękujemy bardzo za obecność i jeszcze raz 

wszys tk iego  dobrego ,  a  sponsorom w ie lk ie 

podziękowania za przekazane nagrody!

14 marca odbyły się kolejne spotkania Pana Bogdana 

Malacha z dziećmi ze szkoły w Przywidzu, a następnie     

z Nowej Wsi Przywidzkiej. Tym razem dzieci mogły 

poznać go bliżej od strony pisarskiej. Wiele ciekawych 

rzeczy można było się dowiedzieć o współtwórcy serii 

książek dla najmłodszych „Poczytaj mi mamo". Piękne 

wierszyki z morałem dzieci usłyszały z ust samego 

autora! Dziękujemy bardzo za wizytę i kolejną lekcję dla 

dzieci  z naszej gminy. 

ź Duathlon - 22.04.2017r. 
ź KRS FORMOZA - 22-23.04.2017r. 
ź 3 Maja  - Święto Konstytucji 
ź Mud Max - 20.05.2017r. 

ź Bazuna - 1.07.2017r.

ź Rockblu Festiwal - 13.08.2017r. 

BIBLIOTEKA W PRZYWIDZURELACJA Z DNIA KOBIET W GOK PRZYWIDZ

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

SPOTKANIE BOGDANA MALACHA Z DZIEĆMI 
ZE SZKOŁY Z PRZYWIDZA I NOWEJ 
WSI PRZYWIDZKIEJ

PLANOWANE WYDARZENIA:

nr 22 (22) Kwiecień 2017


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

