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4„Rodzic moim trenerem”

Niezwykła atmosfera radości i zabawy 
towarzyszyła organizowanemu przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  na 
terenie Gminy Przywidz Balowi Seniora, 
k tóry odbył  s ię już kole jny raz 14 
paźdz iern ika  2017 r.  w pat io  Ha l i 
Widowiskowo - Sportowej w Przywidzu. 
Wśród uczestników balu byli członkowie 
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Przywidzu oraz  seniorzy z terenu 
Gminy Przywidz. 
W balu uczestniczył również Pan  Stefan 
S k o n i e c z n y  –  S t a r o s t a  P o w i a t u 
G d a ń s k i e g o ,  P a n i  B a r b a r a  B a ł k a                 

z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Anna Staruszkiewicz   Prezes Fundacji Forum w 
Gdańsku, Pan Marek Zimakowski -Wójt Gminy Przywidz, Pan Dariusz Czaiński – z-ca Wójta Gminy 
Przywidz,  Pan Teodor Formela – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Katarzyna Sprusik – 
Olszewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Przywidzu, Pani Anna Kolaska – Kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej  Górze, Pani Anna Zulewska – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu, Pani Jolanta Bociańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej    
w Somoninie, Pani Bożena Jasińska – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku        
w Przywidzu, ksiądz mgr lic. Czesław Hybel- Proboszcz Parafii Przywidz, Pan Marcin Żurek               
- wydawca Panoramy Pomorza,  pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu 
oraz wolontariusze i pracownicy Szkoły Podstawowej  w Przywidzu.
Uroczyste otwarcie Balu nastąpiło na Hali Widowiskowo – Sportowej  przez  Panią Katarzynę  
Mytych –  Kierownika GOPS w Przywidzu, Pana Marka Zimakowskiego - Wójta Gminy Przywidz, 
Pana Stefana Skoniecznego – Starostę Powiatu Gdańskiego oraz księdza mgr lic. Czesława Hybel- 
Proboszcza Parafii Przywidz na Hali Widowiskowo – Sportowej. Wśród wielu ciepłych słów  
skierowanych do Seniorów nie zabrakło również podziękowań  za trud oraz pracę skierowanych do 
osób dzięki, którym przygotowano całą uroczystość czyli  Dyrekcji, pracownikom, uczniom Szkoły 
Podstawowej w Przywidzu, pracownikom Urzędu Gminy w Przywidzu, Kierownikowi wraz                
z pracownikami ŚDS w Marszewskiej Górze oraz pracownikom GOPS w Przywidzu.  Po czym 
wszyscy zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad przy suto zastawionym stole.
Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali podczas występu   uczniowie  Szkoły Podstawowej      
w Przywidzu prowadzeni przez Panią  Ewę Bradtke oraz Panią Grażynę Bach – Żelewską 
spotykając się z gromkimi brawami publiczności. O oprawę muzyczną podczas imprezy zadbał 
zespół muzyczny w składzie Pan Marcin Schuchard  oraz Pan Zbigniew Mytkowski, którzy grali 
znane przeboje muzyki rozrywkowej oraz różne gatunki muzyczne, które trafiły w gusta większości 
zaproszonych gości.  Uczestnicy balu dobrze się bawili. Seniorzy po raz kolejny pokazali, że wiek 
nie stanowi przeszkody w aktywnym spędzaniu czasu wolnego. A najlepszym przykładem tego jest 
fakt, iż Królową  Balu została Pani Gertruda Labuda 97 letnia mieszkanka Gminy Przywidz. Bal 
umiliły również występy samych seniorów, które zostały nagrodzone upominkami oraz gromkimi 
brawami. Zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych, a jej zakończenie przyniosło niedosyt 
i oczekiwania na kolejne takie spotkania.                                                                        
Wszyscy seniorzy  otrzymali upominki przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Przywidzu.
Tego typu przedsięwzięcia budują pozytywny wizerunek osób starszych jako aktywnych, 
zaangażowanych członków społeczeństwa, mających rzeczywisty wpływ na życie społeczne, 
kulturalne naszej Gminy. Pozytywny odbiór przez seniorów imprezy integracyjnej jaką jest Bal 
Seniora wskazuje na jej wysoką rangę, ważność i potrzebę corocznej kontynuacji.
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Gminne Święto Plonów 
w Przywidzu, które 
odbyło się 9 września, 
b y ł o  c z a s e m 
dziękczynnej modlitwy 
z a  d a r y  z r o d z o n e          
z przywidzkiej ziemi, 
oraz czasem dobrej 
zabawy. Dziękowano 

rolnikom za trud pracy i wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tego wydarzenia.
O godzinie 12.00 odbyła się Msza Święta dziękczynna            
za tegoroczne plony. Homilię wygłosił ks.Proboszcz Parafii      
w Jodłownie Wojciech Gruchała. Po uroczystości kościelnej 
przy wtórze orkiestry przeniesiono się do patio Hali Arena 
Przywidz. Piknik z okazji Święta Plonów na patio, rozpoczął 
gospodarz Gminy - Wójt Marek Zimakowski. Przywitał 
wszystkich gości oraz przybliżył to, czym jest ten czas dla 
rolników i dla nas. Podkreślił znaczenie tego święta, ale             
i wyraził ubolewanie nad tym, że młodzi ludzie coraz mniej 
wiedzą o uprawie ziemi oraz że tym najmłodszym często 
trudno wytłumaczyć, że mleko - nawet to w sklepie - bierze się 
od krowy.
Po przywitaniu gości, nastąpił czas podziękowań za wsparcie    
i pomoc przy organizacji Gminnego Święta Plonów.
P o d z i ę k o w a n i a  z o s t a ł y  z ł o ż o n e  n a  r ę c e :
Pani Danuty Flis - Sołtys Trzepowa, Pana Jerzego Leśniaka - 
Sołtysa Kierzkowa, Pani Marii Ścibek - Sołtys Marszewskiej 
Kolonii, Pana Wiesława Spisak - Sołtysa Starej Huty, Pani 
Czesławy Oleś - Sołtys Jodłowna.
Podziękowania trafiły również do Koła Gospodyń Wiejskich    
w Przywidzu, Pani Jadwigi Stawowej, Zespołu Szkół                
w Przywidzu, Domu Środowiskowego w Marszewskiej Górze, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu, 
Centrum Sportu i Rekreacji "Zielona Brama", Uniwersytetu III 
Wieku, Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, pracowników 
Urzędu Gminy, Pani Justyny Grzywacz - Olszewskiej - Radnej 
Borowiny, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przywidzu oraz 
fundatorów nagród i pomysłodawców konkursu "Potrawa         
z natury" ARiMR oraz PODR.
Część artystyczną rozpoczął Pan Szymon Chyliński                
z zespołem, którzy ubrani w tradycyjne stroje kaszubskie, przy 
wtórze akordeonu, skrzypiec i burczybasu, zaprezentowali 
skoczne utwory regionalne.
Zaraz po nich scenę opanowały dzieci z zespołu DOMINO 
działający przy GOK, a następnie wystąpił zespół ROZETKA, 
złożony z uczniów Gminy, który zatańczył tańce ludowe.
Propagując zdrowe odżywianie zadbano o promocję zajęć 
ruchowych. Po występie zespołu ROZETKA, Pani Justyna 
Rekowska poprowadziła zajęcia pokazowe ZUMBY, które 
cieszyły się duży zainteresowaniem, gdyż każdy mógł wziąć    
w nich udział.
W kolejnej części świętowania poznano laureatów konkursu 
"Potrawa z natury". Komisja pod przewodnictwem Pana 
Tomasza Herbasz degustowała zgłoszone potrawy                   
i nagrodziła trzy z nich. Twórcy tych potraw otrzymali nagrody   
z rąk przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Na zakończenie pikniku wszystkim zgromadzonym czas umilał 
zespół DE.MO. Zespół zagrał znane utwory z repertuaru m.in. 
zespołu ABBA, Alibabki, oraz wiele innych. Porwali oni swoją 
muzyką do  tańca  k i l ka  odważnych par.  Oprawa 
gastronomiczna pikniku i okazjonalne stoiska cieszyły się 
dużym powodzeniem.
Organizacja Święta Plonów oraz towarzyszącego im pikniku, 
została pozytywnie odebrana przez wszystkich uczestników, 
którzy opuszczali w dobrych humorach patio Hali Arena 
Przywidz.

Tekst: GOK Przywidz, Foto: Marian Kujawski

W dniu 2 września w patio Hali Arena Przywidz, odbyło się 
Narodowe Czytanie dramatu “Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego. „Czytanie” rozpoczął Wójt Marek Zimakowski. 
-  Narodowe Czytanie to  po lska akc ja  społeczna 
zapoczątkowana w 2012r., propagująca znajomość literatury 
narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są 
publicznie, również w środkach masowego przekazu.  
Przywidz także włączył się w tą piękną akcję. Dziękujemy 
organizatorom: Zespołowi Szkół w Przywidzu, Uniwersytetowi 
Trzeciego Wieku, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnej 
Bibliotece Publicznej.

10 września Gmina Przywidz uczestniczyła w Archidiecezjalno 
– Samorządowych Dożynkach w Trąbkach Wielkich, które 
okazały się dla naszej Gminy czasem radości i dumy.
Okazało się, że nasze wspólne dzieło zostało wysoko 
ocenione przez organizatorów i zdobyło puchar za 
najpiękniejszą koronę żniwną. To wielka niespodzianka             
i nagroda za naszą wspólną pracę.

Gminne Święto Plonów w Przywidzu
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Narodowe Czytanie w Przywidzu

Puchar za NAJPIĘKNIEJSZĄ 
koronę żniwną dla Przywidza 
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Warto jeszcze przypomnieć, że w dniach 24 lipca - 2 sierpnia 
Hala Sportowa ARENA PRZYWIDZ gościła młodych 
koszykarzy i koszykarki z całej Polski i Europy, którzy 
uczestniczyli w obozie sportowym "Players Camp".
Jest to kolejny dowód na to, że nasza hala spełnia swoją rolę!
To u nas w Przywidzu pod okiem najlepszych trenerów 
młodzieżowej koszykówki, dzieci i młodzież w wieku 11-18 lat 
mogą sprawdzić się i skorzystać z ich doświadczenia                  
i zaangażowania! Trenerami byli: Jerzy Szambelan, Janusz 
K o c i o ł e k ,  To m a s z  J a n k o w s k i ,  R o m a n  P r a w i c a .
W trakcie tych 10 dni, na codzienne treningi składały się : praca 
indywidualna nad techniką, treningi z trenerem przygotowania 
motorycznego i fizjoterapeutą, a także wieczorne mecze 
wewnętrzne.
Każdy z czterdziestu ośmiu uczestników miał przygotowany 
Indywidualny plan żywienia, nad czym czuwała Agnieszka 
Dan ie l ew i cz  -  t r ene r  żyw ien ia  " I ns t y tu t  E l i go " .
Zawodnicy przeszli psycho-motoryczne testy z Marcinem 
Kwiatkowkim -  Psychologiem Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego oraz mieli okazję spotkać się z Kacprem 
Lachowiczem, który od 2010 roku współprowadzi "Marcin 
Gortat Camp", oraz świetnym fotografem sportowym - 
Wojtkiem Figurskim, który m.in. zasłynął z oświadczyn na 
oczach 11 tyś. kibiców.
Cieszymy się, że Przywidz stał się przez te 10 dni, "centrum" 
szkolenia koszykarskich talentów w Polsce. 

27 l ipca br. została 
podpisana pierwsza 
umowa, przyznająca 
s t y p e n d i u m  z a 
osiągnięcia sportowe.
Mieszkanka  nasze j 
gm iny  a  dok ł adn ie 
Kierzkowa, pani Anna 
Isenko, jest Mistrzynią 
J u d o  M ł o d z i e ż y             
w kategorii do 63 kg. To 

pierwsze takie stypendium przyznane przez Wójta Gminy 
Przywidz. Wierzymy, że sukces pani Ani zainspiruje innych 
młodych sportowców, w różnych dyscyplinach, którzy będą 
godnie reprezentować również naszą gminę w kraju i na 
świecie.
Po oficjalnej części, w Urzędzie Gminy, odbyło się spotkanie    
z młodzieżą w patio Hali Sportowej Arena Przywidz. Młodzi 
ludzie mieli okazję porozmawiać z Mistrzynią o początkach jej 
przygody ze sportem, dowiedzieć się jak wyglądają treningi       
i sportowe życie naszej mistrzyni a także spróbować sił na 
macie. Ani Isenko życzymy kolejnych sukcesów !

23 września w sobotni poranek odbył się niecodzienny trening 
piłkarski pt. „Rodzic Moim Trenerem”. Na zbiórce stawiło się 
ponad 60 osób w różnym wieku, a tuż po ich rozpoczęciu na 
parkiecie Areny Przywidz trenowało ich ponad 70! Były to 
pierwsze tego typu zajęcia zorganizowane przez Cyngus 
Przywidz i jak sobotni poranek pokazał, był to strzał                  
w dziesiątkę. Zajęcia przyciągnęły zarówno dzieci jak                
i rodziców i co warte podkreślenia, w zajęciach udział wzięło 
sporo mam. Całość uzupełniło spotkanie ze specjalistą ds. 
żywienia, podczas którego przekazana została uczestnikom 
wiedza na temat roli wody w organizmie człowieka.
Następne zajęcia z cyklu „Rodzic Moim Trenerem” odbędą się          
w drugiej połowie października, podczas których odbędzie się 
dodatkowe spotkanie ze specjalistą ds. chorób cywilizacyjnych 
i uzależnień (telefon,tv,komputer, ect).
Zajęcia dofinansowane zostały przez Gminę Przywidz        
z konkursu dotyczącego wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej. Organizator: Klub Sportowy Cygnus 
Przywidz.
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Players Camp w Arenie Przywidz

Stypendium Wójta za osiągnięcia sportowe
 dla pani Anny Isenko 

Trening piłkarski „Rodzic moim trenerem” 
w Arenie Przywidz 
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W sobotę 30 września 2017 roku odbył się II historyczny rajd 
rowerowy - Polacy Gdańskich Wyżyn organizowany przez 
Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego. 
Głównymi założeniami imprezy było przekazanie uczestnikom 
wiedzy na temat Polonii zamieszkującej obszar Wolnego 
Miasta Gdańsk oraz promocja walorów turystycznych powiatu 
gdańskiego. Grupa kilkudziesięciu osób przebyła ponad 50 
kilometrów po malowniczych szlakach okolic Pruszcza 
Gdańskiego i odwiedziła miejsca związane z działalnością 
takich postaci jak Brunon Gregorkiewicz, Paweł Budzisz, Jan 
Hallman czy Alfons Hoffmann. Oprócz tego uczestnicy 
wydarzenia zaznajomili się z przebiegiem wydarzeń mających 
miejsce na tym obszarze podczas II Wojny Światowej, m.in 
dzięki prelekcji dr. Daniela Czerwińskiego z IPN na temat 
Marszu Śmierci. Wymagająca trasa przebiegała od Pruszcza 
Gdańskiego, przez Pręgowo i Kolbudy do Przywidza. 
Najdłuższy przystanek odbył się na terenie łapińskiej Starej 
Papierni, gdzie rowerzyści - na zaproszenie pana Pawła 
Jaworskiego - mogli zwiedzić to urokliwe miejsce, wysłuchać 
bardzo ciekawego wykładu pana dr. Janusza Turpindy - 
kierownika Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku oraz posilić 
się przed dalszą drogą. Finał wydarzenia połączony był            
z konkursem wiedzy, losowaniem nagród oraz przekazaniem 
ciekawych upominków. 
Polacy Gdańskich Wyżyn - II Historyczny Rajd Rowerowy 
został zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze środków 
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim w ramach 
realizacji zadania promującego walory turystyczne powiatu 
gdańskiego. Za pomoc w realizacji zadania chcielibyśmy 
również gorąco podziękować: Muzeum Poczty Polskiej           
w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej, Instytutowi Pamięci 
Narodowej oddział Gdańsk, Stowarzyszeniu Stara Papiernia, 
firmie Smurfit Kappa, Wydawnictwu Patria Media oraz 
Urzędom Gmin Kolbudy, Pruszcz Gdański i Przywidz.

Fotogaleria i tekst:
https://www.facebook.com/pg/traugutt.org/photos/?tab=albu
m&album_id=1575216485832290

9 września odbyły się w Przywidzu po raz trzeci Terenowe 
Wyścigi Chartów o Puchar Polski Północnej. Pogoda dopisała, 
przyjechało około 60 chartów ze Słowacji, Czech i Polski 
(Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Sopot, Gdańsk, 
Bytom, Zielona Góra, Katowice, Olsztyn, Chojnice).
Możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w coursingu 
miały również psy rasy Rhodesian Ridgeback w Biegach 
Konkursowych.
Najlepszym chartem zawodów został przedstawiciel rasy 
Chart Polski - suka REBELIA Celerrimus z Chojnic.
Nagrody w imieniu Wójta Gminy Przywidz wręczyła pani Anna 
Zulewska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu. 
Atmosfera zawodów była wspaniała, gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom i mamy nadzieję, że spotkamy się za rok !

Na Hali Arena Przywidz w dniu 6 września świętowaliśmy 
ważne wydarzenie dotyczące wychowania sportowego dzieci  
i młodzieży z naszej Gminy - otwarcie dwudziestego 
pierwszego oddziału Fundacji Akademii Sportu Artura 
Siódmiaka w Przywidzu!  Dzięki staraniom Wójta Marka 
Zimakowskiego oraz Dyrektor Katarzyny Sprusik - Olszewskiej 
od września ruszają zajęcia piłki ręcznej. Fundacja Akademia 
Sportu została utworzona przez byłego olimpijczyka w 2012 r. 
– Artura Siódmiaka. Jednym z obszarów, na których Fundacja 
koncentruje swoją działalność jest promowanie zdrowego         
i aktywnego trybu życia poprzez wychowanie fizyczne, sport      
i rekreację ruchową. Cieszymy się, że również Przywidz 
będzie brał udział w tak ważnym dla nas i naszych dzieci 
przedsięwzięciu.

Stypendium Wójta za osiągnięcia sportowe
 dla pani Anny Isenko 

II historyczny rajd rowerowy 
- Polacy Gdańskich Wyżyn

 trenerem” 
w Arenie Przywidz 
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Po raz trzeci w Przywidzu 
- Terenowe Wyścigi Chartów 

Akademia Sportu Artura Siódmiaka w Przywidzu

https://www.facebook.com/pg/traugutt.org/photos/?tab=album&album_id=1575216485832290
https://www.facebook.com/pg/traugutt.org/photos/?tab=album&album_id=1575216485832290
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Ruszyła kolejna odsłona projektu „Pomorze na morze”.          
W dniach 18-22 września dzieci i młodzież z naszej gminy 
pływały po Zatoce Gdańskiej żaglowcem „Zawisza Czarny”.  
Akcja odbywała się po raz dziewiąty. Jej organizatorem jest 
Pomorski Związek Żeglarski. Do tej pory skorzystało z niej 
ponad 4 tysiące osób. W tej edycji żaglowiec „Zawisza Czarny” 
wypływał cztery razy dziennie w krótkie, dwugodzinne rejsy      
z Gdyni po Zatoce Gdańskiej. Za każdym razem zabierał na 
pokład 30 uczniów pomorskich szkół. W trakcie wycieczki 
dzieci zapoznały się z żaglowcem i urokami morskiej żeglugi. 
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
certyfikat potwierdzający udział w rejsie.
Sponsorzy projektu – Urząd Gminy Przywidz i Polski Związek 
Żeglarski.

Do tej pory nie milkną komentarze po ROCKBLU PRZYWIDZ 
FESTIWAL! Dlatego nie sposób nie wspomnieć jeszcze raz      
o tym wspaniałym wydarzeniu. Docierają do nas same 
pozytywne opinie, dlatego mamy nadzieję, że wszystkim się 
podobał festiwal i cała jego oprawa.
Organizacja wymagała wiele pracy, jednak bez naszych 
sponsorów, nie udałoby nam się to, co mogliście Państwo 
zobaczyć i usłyszeć. Szczególne podziękowania należą się dla 
Urzędu Marszałkowskiego, dla Starostwa Powiatowego, 
Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, Lasów 
Państwowych – Nadleśnictwo Kolbudy, wsparła nas także 
Firma NATA AQUA, Zakłady Mięsne NOWAK i wielu innych, 
którym z całego serca dziękujemy! Dziękujemy serdecznie 
Panu Wójtowi Markowi Zimakowskiemu oraz Panu 
Wojciechowi Korzeniewskiemu za pomysł takiej formuły letniej 
imprezy – ROCKBLU, dziękujemy wszystkim osobom, które 
włączyły się w pomoc. Wielkie podziękowania dla Urzędu 
Gminy, KGW Przywidz, OSP w Przywidzu, dla Panów z ekipy 
technicznej Gminy Przywidz, Campingu 20, Zielonej Bramy       
i dla każdego kto wspomagał nas przy organizacji festiwalu.
Kolejny już III festiwal pokazał nam, że mamy dla kogo            
go robić!
Wspaniała publiczność, muzycy na scenie i nasz jedyny          
w swoim rodzaju pomnik „Korzenie Polskiego Rocka”, który 
zyskał kolejny krążek, tym razem wmontowała go nasza 

gwiazda i jednocześnie jubilat, świętujący u nas 30 urodziny - 
zespół Golden Life!!!
Dziękujemy na końcu naszym wspaniałym artystom, którzy 
zrobili w Przywidzu wspaniałe show, porwali publiczność i dali 
z siebie wszystko na scenie - Golden Life, Krzysztof Jaworski, 
Tymon Tymanski, Krzysztof Skiba, Marek Kościkiewicz, Tomek 
Lipiński, Konsternacja, Radio Bagdad, Absyntia.
Powyższy tekst: GOK Przywidz ( www.gokprzywidz.pl )

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:
*29.07.2017r. Państwo Władysława i Janusz 
Czerwonka z Przywidza 
*16.09.2017r. Państwo Henryka i Kazimierz Krefft         
z Trzepowa

Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:
*13.09.2017r. Państwo Rozalia i Bernard Jahn              
z Przywidza  

Jubileusz 90 urodzin obchodzili :  
*22.07.2017r. Pani Maria Anzlik z Huty Górnej  
*30.07.2017r. Pani Maria Jankowska z Borowiny 
*25.08.2017r. Pani Helena Filipska z Gromadzina 
*11.09.2017r. Pani Aniela Stalka z Suchej Huty

Jubileusz 97 urodzin obchodzili: 
*29.08.2017r. Pani Gertruda Labuda z Huty Dolnej 
*20.09.2017r. Pan Wiktor Dzieruk z Pomlewa

Przepiękny Jubileusz 101-ych urodzin w dniu 
31.08.2017r. świętowała Pani Marianna Podgórska       
z Przywidza.
 
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. Natomiast Złotych Jubilatów Wójt odznaczył 

orderami za „długoletnie pożycie małżeńskie” 

przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej.

Gmina Przywidz w projekcie „Pomorze na morze”

ROCKBLU PRZYWIDZ FESTIWAL 2017 
– wspomnienie III edycji

PIĘKNE JUBILEUSZE

http://www.gokprzywidz.pl
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Władysławy 
i Janusza Czerwonka  z Przywidza

Jubileusz 101 urodzin Pani 
Marianny Podgórskiej z Przywidza

Jubileusz 97-ych urodzin Pani Gertrudy Labuda z Huty Dolnej

Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Rozalii 
i Bernarda Jahn z Przywidza

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Henryki 
i Kazimierza Krefft  z Trzepowa
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Jubileusz 90-lecia urodzin Pani 
Marii Anzlik z Huty Górnej 

Jeszcze raz naszym kochanym Jubilatom życzymy dużo uśmiechu na co dzień, zdrowia i pomyślności!
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Nowy rok szkolny przywitał nas wielkimi zmianami. Przede 
wszystkim wprowadzono nową reformę oświaty. Do tej pory 
sześcioklasowa szkoła podstawowa przeistoczyła się w szkołę 
ośmioklasową. Uczniowie byłej klasy szóstej zamiast przejść 
do klasy pierwszej gimnazjum, zostali z nami tworząc w ten 
sposób klasę siódmą. W szkole zrobiło się trochę ciaśniej, ale 
też i weselej. Jest nas teraz 112. Aby zrobić w szkole trochę 
więcej miejsca, został usunięty sklepik uczniowski, który od      
2 lat już  nie funkcjonował. W tym miejscu wkrótce powstanie 
wygodne miejsce dla chłopców do przebierania się w strój 
gimnastyczny na lekcję w-f.  
W szkole mamy więcej nauczycieli. Doszły bowiem nowe 
przedmioty nauczania: j. niemiecki, fizyka, chemia, biologia.
Kolejna zmiana: mamy nowego dyrektora szkoły. Został nim 
nasz nauczyciel przyrody i historii, p. Cezary Bach - Żelewski. 
Pani Małgorzata Elwart rezygnując ze stanowiska dyrektora 
pozostała w naszej szkole nauczycielem j. polskiego.
W tym roku, i to już 10 listopada, obchodzić będziemy jubileusz 
70 - lecia szkoły. Trwają gorączkowe przygotowania.
Dzięki współpracy szkoły z Gminnym Ośrodkiem Kultury             
w Przywidzu, w szkole już siódmy  rok działa koło wokalne         
"Domino", pierwotna jego nazwa to "Dzieciaki Śpiewaki". 
Dużym powodzeniem cieszy się koło turystyki pieszej, drugi 
rok działa koło taneczne. Prowadzone jest koło j. angielskiego.  
Są  również zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, 
zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, zerówka cieszy 
się         z zajęć rytmicznych i z nauki j. angielskiego.
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową, na 
której zamieszczamy wszystkie bieżące wydarzenia z życia 
szkoły: www.sptrzepowo.szkolna.net

G m i n n a  B i b l i o t e k a 
Publiczna w Przywidzu 
p r z y s t ą p i ł a  d o 
ogólnopolskiej akcji Przerwa 
n a  W s p ó l n e  C z y t a n i e           
z Kinder Mleczną Kanapką. 
Czytelniku, jeżeli chcesz aby 
Twoja Biblioteka otrzymała 
zestawy ciekawych książek 

do wspólnego czytania to zagłosuj na nią na stronie: 
www.wspolneczytanie.pl odszukaj: głosowanie a potem wpisz: 
woj, pomorskie i odszukaj Gminna Biblioteka Publiczna           
w Przywidzu i oddaj głos .
 Głosowanie trwać będzie do 31 października 2017 roku.
    Pamiętaj, że każdego dnia możesz oddać jeden głos !

W 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przywidzu otrzymała 
dofinansowanie w ramach zadania Programu Wieloletniego 
pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 – 
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych            
w 2017roku” w wysokości 12.200 zł. Za tę kwotę Biblioteka 
zakupiła ogółem 515 książek, w tym:
- literatury dla dorosłych 321 książek
- literatury dla dzieci i młodzieży 146 książek
- literatury popularnonaukowej 48 książek
Jest to program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego a realizowany przez Bibliotekę Narodową            
w Warszawie.
Zapraszamy do czytania KSIĄŻEK!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Lawendowa Osada” Państwa Barbary           
i Bartosza Idczak zdobyło pierwsze miejsce w województwie 
pomorskim w X Wojewódzkim Konkursie na Najlepsze 
Gospodarstwo Ekologiczne w kategorii Ekologia i Środowisko 
– więcej na http://podr.pl/podsumowanie-x-wojewodzkiego-
konkursu-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne-2017-r/

Serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

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

BIBLIOTEKA GMINNA W PRZYWIDZU

Akcja „Przerwa na wspólne czytanie”

GŁOSUJCIE !!!

Zakup nowości wydawniczych w 2017r.

Z ostatniej chwili – „Lawendowa Osada”  
najlepszym Gospodarstwem Ekologicznym 
w woj. Pomorskim !
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SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEPOWIE

Nowy rok szkolny i wiele zmian 
w Szkole Podstawowej w Trzepowie

http://www.sptrzepowo.szkolna.net
http://podr.pl/podsumowanie-x-wojewodzkiego-konkursu-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne-2017-r/
http://podr.pl/podsumowanie-x-wojewodzkiego-konkursu-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne-2017-r/
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