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Inwestycje

Morsowanie

SP w Przywidzu

Bal „Trzech Króli”

5

SMS

Szkolenie OSP 

W tym numerze m.in.:

Dzień Kobiet w tym roku był obchodzony bardzo hucznie. Na patio Hali Arena Przywidz   

prowadzący imprezę Wojciech Korzeniewski, przywitał gości i zaprosił na scenę Wójta 

Marka Zimakowskiego. W duecie rozpoczęli oficjalną część czwartkowego wydarzenia, 

którym była Gala „Przywidzkiego Łabędzia”. Uroczyście nagrodzono, za wkład i promocję 

naszej Gminy, wybitnych jej mieszkańców i przyjaciół z zewnątrz. Ten sposób nagradzania 

spotkał się z aprobatą wśród publiczności oraz zaproszonych gości. Za rok 2017 

nagrodzeni zostali:

W kategorii Organizacje Pozarządowe wyróżnienia odebrali:

Jadwiga Stawowa, Dorota Herbasz, Bożena Jasińska,  Anna Litwiniuk, Henryk Elwart

W kategorii Przedsiębiorca: 

Zenon Ziaja, Andrzej Gajowniczek

Policja 997, 112
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Wspomnienie

Poczta w Przywidzu:
58 682-51-30

SP w Trzepowie

        Pierwsze „Przywidzkie Łabędzie”  rozdane ! 

„W Garderobie”

Tu mieszkam 
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4Jubileusze

Niech nadchodzące Święta 
Wielkiej Nocy przyniosą 
wszystkim same radosne 

i szczęśliwe dni oraz będą 
doskonałą okazją do spędzenia 

wspaniałych chwil w gronie 
najbliższych 

Przewodniczący Rady 
Gminy Przywidz 
Teodor Formela
wraz z Radnymi Gminy

Wójt Gminy Przywidz 
Marek Zimakowski 

oraz Pracownicy Urzędu
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W kategorii Artyści:
Henryka Lisiecka, Zenon Kosater
W kategorii „VIP”:
Feliks Mikulski, Łukasz Zaręba, Wojciech Korzeniewski
Były również z nami reprezentantki firmy AVON i Mobilne 

Studio Fryzur - Celina Machutta, wystąpił duet „ Julek       

i Oskar” prezentując hity discopolowych gwiazd. 

Następnie odbyło się losowanie nagród dla Pań, które 

zawsze przysparza wiele emocji, a było sporo bardzo 

ciekawych upominków. Gwiazdą wieczoru był zespół 

muzyczny KONSTERNACJA, którego liderem i autorem 

tekstów jest, mieszkaniec Przywidza - WIKTOR 

DYDUŁA. Kariera zespołu rozwija się znakomicie i warto 

ją obserwować. Jak widać dzień był pełen emocji!

Rozbudowa placówki uzyskała dofinansowanie              

z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a brakującą 

część dołożył Urząd Gminy w Przywidzu. Ośrodek został 

rozbudowany dostosowując się powierzchniowo           

do standardów obowiązujących w Rozporządzeniu 

Ministra. Dom również w 2017 roku otrzymał 

dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz z Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Przywidzu na nowy samochód 

Typu Volkswagen Transporter zapewniający dowóz 

uczestników na zajęcia terapeutyczne. W najbliższym 

czasie zorganizowany zostanie tzw. „Dzień otwarty”, 

gdzie mieszkańcy, radni, sołtysi będą mogli zobaczyć 

codzienną działalność placówki. 

Zadanie dotyczy likwidacji kotłów opalanych węglem lub 

koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej 

przyjaznymi dla środowiska  :
· Kocioł opalany olejem opałowym
· Kocioł opalany gazem
· Kocioł opalany biomasą np. pellet
· Pompa ciepła
· Elektryczne źródło ciepła
Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania 

polegające na modernizacji źródeł ciepła w lokalach         

i budynkach mieszkalnych niewykorzystywanych          

do prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalny 

poziom dofinansowania ze środków WFOŚiGW            

na zadania związane z modernizacją systemu 

grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść 

nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych przez niego 

poniesionych. W ramach realizacji projektu mieszkańcy 

Gminy Przywidz uzyskają dofinansowanie z budżetu 

gminy, ale nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowalnych 

inwestycji. Prawidłowo wypełnione wnioski należy 

składać do dnia 23.04.2018 r. w Urzędzie Gminy,          

ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. Szczegółowe 

informacje: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

pok. 13,  tel. (58) 682 59 90

W najbliższych dniach wznowione zostaną prace 

budowlane związane z układaniem nawierzchni ulicy        

i chodników przy ul. Brzozowej.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie głębokiej 

termomodernizacji trzech budynków gminnych: GOK 

Przywidz, OSP Jodłowno, budynek gminny przy            

ul. Uhlenberga w Przywidzu. Termomodernizacja 

polegać będzie na zainstalowaniu pomp ciepła, 

wymianie stolarki okiennej, wymianie instalacji 

elektrycznej i CO oraz dociepleniu ścian i dachów. Koszt 

inwestycji ok. 3,4 mln zł w tym dofinansowanie z UE       

ok. 1,8 mln zł.

Etap III – Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra. 

Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego 

przetargu na budowę oczyszczalni, jednocześnie trwa 

projektowanie sieci kanalizacji we wspomnianych trzech 

miejscowościach. Pierwsze prace budowlane powinny 

się rozpocząć w II półroczu tego roku. Koszt ogólny 

inwestycji szacowany jest na prawie 20 mln zł 

dofinansowanie ze środków UE 63,5%  wysokości kwoty.

Urząd Marszałkowski poinformował, że rozstrzygnięcie 

konkursu na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych dla 

mieszkańców gm. Przywidz odbędzie się w czerwcu br.

Etap I – od miejscowości Przywidz do ul. Kaszubskiej      

w Piekle Dolnym. Trwa procedura pozyskania gruntów 

pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1km. 

Projekt uzyskał wstępne dofinansowanie z UE.
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INWESTYCJE GMINNE W 2018

Nowe otwarcie Domu Środowiskowego 
w Marszewskiej Górze - 10 lat funkcjonowania  

Dofinansowanie na wymianę kotłów węglowych   

Przebudowa ul. Brzozowej w Przywidzu    

Termomodernizacja budynków gminnych     

Budowa oczyszczalni ścieków wraz 
z kanalizacją sanitarną w aglomeracji Przywidz   

Instalacje FOTOWOLTAICZNE  

Budowa Szlaku Hymnu Narodowego 
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Trwają zlecone przez Urząd Gminy remonty ostatnich 

odcinków chodników przy ul. Jesionowej nr. bud. 1,2,4 w 

Przywidzu. Koszt zadania 36 615,25 zł w tym 12 tys. ze 

środków funduszu sołeckiego pozostała kwota pochodzi 

z budżetu gminy. W tej kadencji wyremontowano 

wszystkie chodniki przy ul. Jesionowej w Przywidzu.

- na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych        

w Trzepowie i Pomlewie. Wnioski zostały złożone        

do NFOŚ i Ministerstwa Sportu.

- na dofinansowanie modernizacji drogi transportu 

rolnego Majdany-Michalin.  Wniosek złożono             

do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych     

w Gdańsku. 

30 kwietnia upływa termin składania deklaracji 

podatkowej…To okazja, żeby pomóc  w rozwoju Naszej 

Małej Ojczyzny: 37,89 procent bowiem z każdego PIT-u 

trafia do budżetu gminy, w której mieszka podatnik.       

W przypadku miesięcznych zarobków w wysokości 2 000 

zł daje to kwotę nieco ponad 42 zł na miesiąc i prawie 505 

zł rocznie. W skali całej gminy są to ogromne pieniądze 

głównie na inwestycje, które podniosą standard nas 

wszystkich. Dzięki nim możemy też finansować budowę 

nowych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, 

remontować nasze szkoły i przedszkola, czy wspierać 

działalność kulturalną i sportową. W Gminie Przywidz na 

stałe jest zameldowanych, na koniec grudnia 2017, 

ponad 5677 osób. Jednakże szacujemy, że liczba 

faktycznych mieszkańców gminy jest znacznie większa. 

Niestety, podatki tych osób często zasilają budżety 

innych miast i gmin. Każdy, kto składając swoje roczne 

rozliczenie PIT jako miejsce zamieszkania wskaże 

Gminę Przywidz, będzie miał udział w jej rozwoju             

i wpływania na te decyzje. Wystarczy tylko zaktualizować 

swój adres zamieszkania w zeznaniu rocznym. Jeśli ktoś 

jednak nie zdąży zmienić danych adresowych                

w zeznaniu rocznym, może to zrobić w formularzu ZAP-3 

Zgłoszenie aktualizacyjne nie podlega opłacie skarbowej 

i należy je złożyć  po zmianie danych osobowych,        

np. miejsca zamieszkania, we właściwym urzędzie 

skarbowym. Formularz można m.in. przekazać osobiście 

lub wysłać pocztą.

Twój podatek wróci do Ciebie!

W dniu 14 marca 2018 r. odbyło się uroczyste spotkanie   

z Sołtysami. Z okazji  Dnia Sołtysa, Wójt podziękował im 

za współpracę i życzył dalszych wspólnych i osobistych 

sukcesów. W miłej atmosferze i przy wspólnym posiłku 

odbyły się dyskusje na tematy inwestycji gminnych          

i wspólnych realizacji zadań na nadchodzące miesiące. 

W dniu 20 lutego  Państwowa Straż Pożarna z Pruszcza 

Gdańskiego przeprowadzała szkolenie z ratownictwa 

lodowego. W szkoleniu brały dział jednostki OSP 

Przywidz, Jodłowno, Nowa Wieś Przywidzka, 

Rościszewo i  Ełganowo. Ćwiczenia posłużyły                 

do sprawdzenia sprzętu oraz dopracowania technik 

ratowniczych podczas działań na lodzie. Druhowie          

z OSP wykonywali kilka wariantów założonych ćwiczeń. 

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności 

strażaków w ratowaniu  osób pod którymi załamał się lód. 

Podczas ćwiczeń wykorzystano sprzęt dostępny           

na wyposażeniu jednostek m.in. sanie lodowe, deski 

ortopedyczne, drabiny. Ratownicy w specjalistycznych 

ubraniach do pracy w wodzie praktycznie przećwiczyli  

sposoby dotarcia do osób poszkodowanych i ich 

ewakuacji do miejsca bezpiecznego oraz udzielenie 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

W sobotę 27 stycznia 2018r. Halę Arena Przywidz 

opanowały dzieci w barwnych strojach, które brały udział 

Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy

Dzień Sołtysa w Gminie Przywidz

Szkolenie z ratownictwa lodowego

Bal „Trzech Króli” 

Marzec 2018

Złożono wnioski     

Remonty chodników przy ul. Jesionowej 
w Przywidzu
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PRIVISA Str. 4

www.przywidz.pl

w Balu „Trzech Króli”. Dzieci wraz z rodzicami i dziadkami 

mogli spędzić w bardzo miłej atmosferze czas w sobotnie 

popołudnie. Było dużo zabawy - tańce, malowanie 

buziek, malowanie aniołków, śpiewanie kolęd, 

trampoliny, zjeżdżalnie a dla głodnych i spragnionych 

pyszne smakołyki i napoje! Wystąpiły dzieci z grupy 

Domino i Promyczki. Bal prowadził Ks. Marek Siedlec – 

pomysłodawca wydarzenia zorganizowanego przez 

Parafię Przywidz oraz GOK. Rozstrzygnięty został 

konkurs ogłoszony na roratach a w trakcie balu odbyły się 

dodatkowe konkursy m.in. na najlepszy strój, taniec         

a także wokalny podczas, którego uczestnicy śpiewali 

kolędy. To był wspaniały bal!

Kto powiedział, że kąpiele w Jeziorze Przywidzkim        

są atrakcją tylko w upalne dni? W Przywidzu 

MORSOWANIE zdobywa coraz większą popularność. 

Morsują bardziej doświadczeni jak i te osoby, które 

pierwszy raz wchodzą do lodowatej wody! Na jednym ze 

spotkań czuwał nad całą grupą, niemal 20 osobową, gość 

specjalny i inicjator wydarzenia  Mistrz Świata Morsów - 

Lech Bednarek.
Nowe hobby, sposób na zdrowe życie, sama 

przyjemność, adrenalina… to niektóre określenia 

nowego stylu życia – MORSOWANIA. 

Z okazji przepięknych Jubileuszy 50-lecia oraz 60-lecia 

pożycia małżeńskiego serdeczne życzenia pomyślności   

i zdrowia złożyli Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy 

Przywidz Marek Zimakowski oraz Przewodniczący Rady 

Gminy Przywidz Teodor Formela, wręczyli również 

upominki oraz okolicznościowe dyplomy. Złotych 

Jub i la tów Wój t  także  udekorowa ł  meda lami 

przyznawanymi „za długoletnie pożycie małżeńskie” 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

MORSOWANIE w Przywidzu… czemu nie?

zdj. Klaudyna Hady

Piękne JUBILEUSZE

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
Państwa Teresy i Piotra Stenka ze Starej Huty

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
Państwa  Ireny i Mieczysława Czachorowskich z Michalina

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego 
Państwa Łucji i Kazimierza Bronk z Suchej Huty

Marzec 2018nr 26 (26)



PRIVISA Str. 5

www.przywidz.pl

Światowa Premiera spektaklu "O pewnej historii,           

za kilogram sera" to już historia. Premiera odbyła się 25 

lutego a 2,3 i 4 marca o odbyły się pokazy popremierowe. 

Spektakl autorstwa Arkadiusza Jaronia obejrzało wiele 

osób,  by ł  to świetny czas na oderwanie s ię                    

od codziennych obowiązków. Aktorzy teatru działającego 

przy GOK w Przywidzu, już po raz kolejny pokazali jak 

można się w Przywidzu rozwijać nawet aktorsko, mając 

tylko chęci - talent odnajduje się sam. Czekamy               

z niecierpliwością na kolejne odsłony i nowe pomysły na 

spektakle. Za reżysera oraz aktorów trzymamy kciuki        

i życzymy kolejnych tak spektakularnych sukcesów!

„Wiktor Dzieruk - urodzony 20.09.1920r. na Kresach       

w miejscowości Łuksze pow. Brasław, woj. Wileńskie 

(obecnie Białoruś). Większość mieszkańców powiatu 

brasławskiego stanowili Polacy. Tak samo było                

w rodzinnej wsi Łuksze, która była położona nad jeziorem 

Smudy. Ojciec Wiktora – Dominik zajmował się rolą, ale 

również pracował jako stolarz. Robił meble i instrumenty 

muzyczne jak skrzypce, 

mandoliny i bałałajki. 

M a t k a  G e n o w e f a 

pracowała w szkole. 

Mieszkali w budynku, 

który sami wybudowali     

i  który jednocześnie 

s tanowi ł  m ie jscową 

p l a c ó w k ę 

e d u ka cy j n ą …” .  Ta k 

zaczyna przedstawiać 

historię życia swojego 

kochanego ojca pani 

Bożena Dzieruk. Warto 

przeczytać cały artykuł 

na stronie internetowej Gminy Przywidz. Musimy 

pamiętać o tak niezwykłych osobach i ich życiu. Pan 

Wiktor zmarł 6 stycznia 2018r. Pożegnaliśmy go na 

cmentarzu w Przywidzu w obecności całej rodziny, 

przyjaciół i znajomych oraz Wójta Gminy Przywidz Marka 

Zimakowskiego. Pożegnała go również asysta żołnierzy 

z 49-tej Bazy Śmigłowców Bojowych w Pruszczu-

Gdańskim, którą w bardzo krótkim czasie, dzięki 

s taraniom i  zaangażowaniu Wój ta  udało s ię 

zorganizować. Można powiedzieć, że ziściło się chociaż 

w jakimś stopniu życzenie pana Wiktora, jego marzeniem 

było zostać lotnikiem. Tekst i zdjęcia: Bożena Dzieruk we 

współpracy ze Stowarzyszeniem „TRAUGUTT”              

z Pruszcza Gdańskiego.

Już po raz czwarty Szkoła w Przywidzu była 

organizatorem wymiany młodzieży w ramach 

Trójporozumienia Gmin.  Wspaniale t rafil iśmy                  

z terminem, bo akurat w drugim tygodniu ferii spadł 

puszysty śnieg i mogliśmy realizować nasze zadania      

w zakresie sportów zimowych.
 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
Państwa Bogumiły i Zdzisława Śpiewak z Pomlewa

Teatr „W Garderobie”

Wiktor DZIERUK – Wspomnienie 

Szkoła Podstawowa w Przywidzu

Trójporozumienie 
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Głównym celem wymiany uczniów w Przywidzu jest 

nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie. 

Uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup szkoleniowych:    

3 grupy narciarskie i 3 grupy snowboardowe. Szkolenie 

uczestników odbywało się pod okiem instruktorów 

Alascan Snowboard i naszych nauczycieli p. Joanny 

Żabińskiej i p. Doroty Walentek - Kalinowskiej. Oprócz 

dwóch dni szkolenia uczniowie mieli wiele dodatkowych 

atrakcji m.in. wycieczka do Eksperymentu w Gdyni,       

do Aquaparku w Sopocie, wyjazd na snowtubing           

do Trzepowa, ścianka wspinaczkowa oraz zajęcia na hali 

widowiskowo - sportowej "Arena Przywidz".
Nad prawidłowym przebiegiem całej wymiany i realizacją 

programu czuwała p. dyrektor SP w Przywidzu Katarzyna 

Sprusik - Olszewska.
Serdeczne  podz iękowan ia  d la  Wó j ta  Marka 

Zimakowskiego, nauczycieli sprawujących opiekę nad 

uczniami, kucharek, pań sprzątających, sekretarek 

szkoły, instruktorów Alaskan Snowboard, właścicielom 

Zielonej Bramy za to, że wszystko tak wspaniale się 

udało zorganizować i że uczniowie wrócili zdrowi              

i wypoczęci.
Wójtowie oraz Dyrektorzy szkół otrzymali pamiątkowe 

tableau ze zdjęciem całej grupy biorącej udział               

w wymianie. Koordynatorem projektu była p. Katarzyna 

Sprusik – Olszewska.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca 2018 

roku w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej           

w Przywidzu zorganizowano po raz pierwszy Muzyczny 

Ta l e n t  S h o w  T h e  Vo i c e  K i d s  o f  P r z y w i d z .                        

W konkursowym śpiewaniu wzięło udział 28 uczniów. 

Wykonawcy byli podzieleni na trzy kategorie: klasy I – III 

szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej, 

klasy VII szkoły podstawowej i klasy II – III gimnazjum. 

Wszystkie piosenki związane były z tematem święta. 

Repertuar był bogaty w gatunki – od disco polo, pop, 

rock, po poezję śpiewaną. Artystów oceniało jury             

w składzie: Anna Zulewska – Dyrektor GOK-u, Wojciech 

Korzeniewski i Wiktor Dyduła – muzycy. 
Jury wyłoniło najlepszych wokalistów w poszczególnych 

kategoriach: w kategorii najmłodszych zwycięzcą 

okazała się Wiktoria Lellek. Drugie miejsce zajął duet 

Agata Jakowska i Zuzanna Ropela. Trzecie miejsce 

Aleksandra Sobczuk. W kategorii klas IV – VI zwyciężył 

duet Martyna Kostuch i Maja Piekarska. Drugie miejsce 

zajęła Paulina Cierocka a trzecie Julia Łyskowska            

i Małgorzata Gronda. W kategorii najstarszych zwyciężył 

Bartłomiej Littwin; otrzymał on również nagrodę 

publiczności. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Furmańczuk 

a trzecie Tomasz Jacewicz. Wręczono również wiele 

wyróżnień. Nagrody wręczały Dyrektor Szkoły Katarzyna 

Sprusik – Olszewska i Anna Zulewska – Dyrektor GOK-u. 

Potyczki konkursowe uświetnili również swoimi 

występami: Wiktor Dyduła, śpiewający uczniowie 

gimnazjum Oskar Góra i Julek Jasionowski oraz tancerze 

ze Studia Tańca „Latino Cafe”. Impreza była bardzo 

udana, o czym świadczyć może fakt, że artyści i widzowie 

bawili się świetnie.

Talent Show The Voice Kids of Przywidz 
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W dniu 09.03.2018 r. blisko 30 uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu 

wystartowało w Zawodach Narciarskich w Slalomie          

o Puchar Wójta Gminy Przywidz. Zawody rozegrano        

w 8 kategoriach, a uczestniczy każdej z nich mieli           

do pokonania jeden przejazd, którego czas decydował     

o klasyfikacji końcowej. Najlepszych zawodników 

nagrodzono medalami, a wszystkich uczniów biorących 

udział w zawodach pamiątkowymi dyplomami. 

W dn. 11.03.2018r. w Hali Arena Przywidz odbywały się 

Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w halowej piłce nożnej 

seniorów. Zwyciężyła reprezentacja gm. Trąbki Wielkie 

przed Przywidzem i Kolbudami. Gratulujemy!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Szkoła 

Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu zajęła       

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 

w Piłce Ręcznej Chłopców. Zawody odbyły się 

21.02.2018 w Arenie Przywidz. Gratulujemy!

W poniedziałek  12 lutego 2018 r. szkoła gościła Mistrza 

Pszczelarstwa p. Aleksandra Rębacza, który od wielu lat 

opiekuje się pszczołami. W zamian za troskliwą opiekę, 

pszczoły uchyliły mu rąbka tajemnicy ze swojego  

pracowitego świata. Gość przygotował zajęcia, w których 

Więcej ciekawych informacji i artykułów
 na stronie internetowej szkoły: 

www.zsprzywidz.edu.pl

Serdecznie ZAPRASZAMY!

Zawody snowboardowo - narciarskie

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w piłce ręcznej chłopców

Szkoła Podstawowa w Trzepowie

Fascynujący świat pszczół    

Marzec 2018

Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w Arenie Przywidz    
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uczestniczyły dzieci z całej szkoły. Przekazał nam 

zwyczaje tych owadów wprowadzając wszystkich           

w podziw dla pszczół. Zajęcia miały charakter 

e d u k a c y j n y,  w a r s z t a t o w y.  P a n  A l e k s a n d e r 

zaprezentował ule od najdawniejszych czasów. 

Mogliśmy degustować miód. Przez lupę oglądaliśmy 

żywe pszczoły mieszkające w szklamym niewielkim ulu. 

Dowiedzieliśmy się, że mieszka w nim 2 tysiące pszczół. 

Każde dziecko samodzielnie wykonało świeczkę             

z wosku pszczelego. Na pamiątkę każdy uczestnik 

warsztatów otrzymał słoiczek miodu, świeczkę, łyżkę do 

miodu i dyplom uczestnictwa w warsztatach.

2 2  s t y c z n i a  2 0 1 8 r .            

w  m u r a c h   s z k o ł y 

gościliśmy nasze kochane 

B a b c i e  i  c u d o w n y c h 

Dziadków z okazji ich 

święta. Gości przybyło 

bardzo dużo - około 70 

seniorów. Na uroczystość 

został zaproszony również 

Wójt  Gminy Przywidz 

M a r e k  Z i m a k o w s k i . 

Uroczystosć przygotowali 

u c z n i o w i e  k l .  I I I                  

z wychowawczynią p. Aliną 

Czyżewską - Łoś i uczniowie klasy IV z wychowawczynią 

p. Beatą Ronowicz. Wstępne słowo wygłosił dyrektor 

szkoły p. Cezary Bach - Żelewski. Dzieci przygotowały 

dla Babć i Dziadków wiele niespodzianek.Zespół 

wokalny Domino rozpoczął spotkanie piosenkami            

o tematyce zimowej. Solistka Olimpia zachęciła do tańca 

piosenką " Takie tango". Zespół taneczny Promyki 

za tańczy ł  po lkę  i  tan iec  kowbojsk i .  Ko le jną 

niespodzianką było zaproszenie przybyłych do świata 

baśni. Uczniowie klasy III i IV w bajkowej scenerii 

przedstawiły historię Kopciuszka. Widzowie zachwyceni 

byli grą aktorską i strojami naszych uczniów. Kolejną 

niespodziankę przygotowały wszystkie dzieci ze szkoły. 

Były to plastelinowe obrazki wykończone ziarnami, 

bakaliami , makaronem, kuchennymi przyprawami.       

Po oficjalnej części uroczystości Goście zaproszeni 

zostali na słodki poczęstunek przygotowany przez 

rodziców klas III i IV oraz przez  panie kucharki. 
 

 

Aplikacja jest całkowicie bezpłatna, jak również 

korzystanie z niej. Można ja pobrać na wszystkie 

systemy mobilne. Jak to działa? Wystarczy ją pobrać       

z Google Play, APP Store oraz Windows Store, wpisując 

w wyszukiwarkę "Blisko". Następnie należy wyszukać 

miejscowość „PRZYWIDZ” i od tego momentu jest już 

zainstalowana aplikacja. Instalowanie aplikacji trwa 

kilkanaście sekund, na Państwa telefony i tablety będą 

systematycznie przychodzić powiadomienia o tym, co się 

dzieje w Gminie Przywidz – będziecie Państwo 

naprawdę BLISKO wszystkich wydarzeń. W przypadku 

problemów pracownicy urzędu pomogą.

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

Więcej ciekawych informacji i artykułów
 na stronie internetowej szkoły: 
www.sptrzepowo.szkolna.net

Serdecznie ZAPRASZAMY!

„Tym, których mocno kochamy”

SMS powiadamianie
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