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Inwestycje

Markowy Maluch

Z życia seniora

Pomoc 

W tym numerze m.in.:

Życzę Wszystkim dużo zdrowia i wzajemnej pomocy.

Niech trudny czas pandemii odejdzie w zapomnienie.

Rok 2020 zmienił nasze życie społeczne i zawodowe. Wszystko 

za sprawą pandemii COVID-19. Niemożność wykonywania 

obowiązków zawodowych, zdalna praca, nauczanie zdalne 

dzieci, czy wreszcie sprowadzenie szeroko pojętego życia 

kulturalnego do sieci. To także obostrzenia dla przedsiębiorców, 

których firmy, hotele, bary i restauracje zostały zamknięte lub 

działalność ograniczona. Innymi słowy: Nowe wyzwania            

w obliczu nowej rzeczywistości. Zmiany dotyczą również zasad 

funkcjonowania Urzędu Gminy w Przywidzu. Na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.11.2020r. dot. 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

epidemii wstrzymaliśmy bezpośrednią obsługę Interesantów        

w urzędzie, a pracownicy w miarę możliwości pracują rotacyjnie 

lub zdalnie. Lecz zmiany stylu pracy nie są tożsame z zamknięciem urzędu na sprawy 

mieszkańców. Pracujemy dla Państwa. Odpowiadamy na zapytania, prośby, wydajemy 

decyzje i pozwolenia, realizujemy inwestycyjne zadania. Zmianie uległa jedynie forma 

obsługi. Wszelkie sprawy ( niewymagające obsługi bezpośredniej, jak w przypadku np. 

zgonu) należy zatem załatwiać telefonicznie :tel. 58 682-51-46, bądź za pośrednictwem 

drogi elektronicznej: sekretariat@przywidz.pl Możliwe jest również pozostawienie 

dokumentu w skrzynce podawczej, znajdującej się na budynku urzędu, obok wejścia.
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Trwają prace na budowie oczyszczalni ścieków.  

Wykonawcą zadania jest Zakład Produkcyjno-

Wykonawczy HABUD Sp.  z  o .o.  z  Gdańska. 

Przypomnijmy, że z powodu rażących opóźnień              

w real izacj i  inwestycj i ,  rozwiązal iśmy umowę                   

z pierwszym wykonawcą. Obecnie prace prowadzone są 

z g o d n i e  z  h a r m o n o g r a m e m .  W  b u d y n k u 

administracyjno-technicznym wykonano pokrycie 

dachowe, instalacje wewnętrze, posadzki, tynki. Trwają 

p race  zw iązane  z  z  doc iep len iem e lewac j i . 

Równocześnie montowane są pierwsze elementy 

urządzeń technologicznych. W l istopadzie br. 

otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość  z Urzędu 

Marszałkowskiego  Województwa Pomorskiego, 

informującą o zwiększeniu dofinansowania o kwotę 

3.142.988,88 zł. W rezultacie poziom dofinansowania 

wzrósł z 48,8  do 59,09 %! Zwiększenie dofinansowania 

projektu być może pozwoli na budowę kolejnych 

odcinków kanal izacj i :        

w Marszewskiej Górze 

e t a p  I I I ,  w  Z ą b r s k u 

Górnym, w Pomlewie        

w  o b r ę b i e  u l i c y 

Kasztanowej i  ul. Leśnej, 

w Gromadzinie na ul. 

Niedźwiedziej – etap II 

oraz w Piekle Dolnym na 

u l .  W i e r z b o w e j                   

i Zdrojowej. 

Ruszy ły  montaże ins ta lac j i  fo towol ta icznych                     

w m. Przywidz. W ramach zadania powstaną 253 

komplety instalacji na budynkach mieszkańców i 11 kpl. 

Na budynkach gminnych. W międzyczasie na wniosek 

Gminy Somonino oraz Gminy Przywidz Zarząd 

Województwa Pomorskiego zwiększył  poziom 

dofinansowania z 76 na 85%.  Oznacza to, że                     

i mieszkańcy i gmina finalnie wniosą mniejszy wkład 

własny. Harmonogram kolejnych montaży będzie             

z Państwem ustalał telefonicznie przedstawiciel firmy 

FlexiPower, a o konieczności uiszczania opłat z tym 

związanych, zostaniecie Państwo poinformowani 

pisemnie przez Urząd Gminy Przywidz. 

Został również rozstrzygnięty przetarg i podpisano 

umowy na budowę kolejnych odcinków kanalizacji 

sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków:            

w Gromadzinie oraz Marszewskiej Górze (etap II). 

Przetarg podzielono na 2 części, a umowy na realizację 

p r a c  b u d o w l a n y c h  z o s t a ł y  p o d p i s a n e                              

z  Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-

Usługowym „SOMBUD” Mirosław Socha z Somonina – 

dla miejscowości Gromadzin – na kwotę 2.261.970,00 zł 

oraz z firmą HydroMag Sp. z o.o. z Chmielna dla 

miejscowości Marszewska Góra -na kwotę 621.833,28 

zł. 

Równolegle trwają prace przy budowie kanalizacji 

sanitarnej  w Jodłownie i Marszewskiej Górze.              

W Marszewskiej Górze w minionych dniach toczyły się 

prace związane z wykonaniem chodników przy ul. 

Głównej, a w najbliższym czasie  planowane jest również 

wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Realizacja  tej 

inwestycji możliwa jest dzięki dużemu wsparciu 

finansowemu  ze strony Powiatu Gdańskiego, który 

przekazał nam na ten cel dofinansowanie w wys. 500 tys. 

zł. 

Inwestycje 

Instalacje fotowoltaiczne 
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Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Przywidz 
– dodatkowe ponad  3 mln zł z UE  na inwestycję! 



PRIVISA Str. 3

www.przywidz.pl

zdj. Wojciech Figurski / 058sport.pl

 

Kwota dofinansowania: 48 502 zł
Całkowity koszt inwestycji :170 tys. zł

Zakończono prace remontowe trzech w.w. ulic                 

w m. Przywidz.  Inwestycja dofinansowana jest w 50 %    

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie 

obejmowało wykonanie nawierzchni ulic z kostki 

betonowej, budowę chodników oraz kanalizacji 

deszczowej. Koszt prac to blisko 1,2 mln zł. 

W ramach tego zadania wykonano 225 mb. nawierzchni 

asfaltowej. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków finansowych 

Samorządu Województwa Pomorskiego, w ramach  

„Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. 

Pod koniec listopada przeprowadzono prace  remontowe 

ul. Szkolnej w Pomlewie. Wykonano 540 m.b. 

dwuwarstwowej nakładki asfaltowej w.w. ulicy na odcinku 

między ul. Letników a Łukową. Podobnie jak w przypadku 

remontu nawierzchni ul. Rajskiej w Ząbrsku Górnym, ta 

inwestycja również została dofinansowana  ze środków 

finansowych Samorządu Województwa Pomorskiego     

w ramach: „Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych”.
Całkowity koszt inwestycji : ok. 230 tys. zł
Kwota dofinansowania: 129 600 zł

Przeprowadzono gruntowany remont świetlicy wiejskiej 

w Nowej Wsi Przywidzkiej, a zakładał on m.in.: 

malowanie i gruntowanie  ścian oraz sufitów, 

odgrzybianie pomieszczeń , obudowanie filara oraz 

ścianki barowej kamieniem dekoracyjnym, wymianę  

mebli kuchennych oraz kratek wentylacyjnych.  

Przebudowa ulic: Słonecznej, Skarpowej i Leśnej 
w miejscowości Przywidz

Modernizacja drogi transportu rolnego 
Ząbrsko Górne – Borcz ( ul. Rajska)

Pomlewo – remont ul. Szkolnej     

Remont świetlicy w Nowej Wsi Przywidzkiej 
zakończony 
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Całość  zdecydowanie wpłynęła na korzystniejszy 

wygląd miejsca integracji społecznej mieszkańców 

sołectwa. Równolegle do remontu trwały prace przy 

projekcie pn.  „Modernizacja systemu grzewczego 

świetlicy wiejskiej w sołectwie NWP”. Zadanie zostało 

dofinansowane  z funduszy Województwa Pomorskiego 

w kwocie 10. 000 zł w ramach projektu „ Aktywne 

sołectwo Pomorskie 2020”, a całkowity jego koszt 

wyniósł 28.000 zł. Modernizacja zakładała nie tylko 

wymianę starego komina na nowoczesny kocioł na pellet, 

ale także wymianę  instalacji grzewczej wraz                     

z  m o n t a ż e m  n o w y c h 

grzejników. Trzeba tu  

w s p o m n i e ć                       

o zaangażowaniu w prace 

remontowe  mieszkańców 

so łec twa  Nowa Wieś 

Przywidzka ,którzy na 

czele z Radną Gminy 

Przywidz Krystyną Jakonis 

oraz sołtysem Piotrem 

Krajewskim uczestniczyli     

w malowaniu pomieszczeń 

oraz demontażu starego 

komina. 

Wartość zadania to: 404 000 zł

Trwają roboty budowlane polegające na budowie ścieżki 

pieszo-rowerowej przy ul. Szkolnej w Pomlewie, na 

odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Leśników - łącznie 730 mb.

Kwota dofinansowania: 281.913,00 zł 
Zadan ie  wspó łfinansowane jes t  ze  ś rodków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  w ramach  Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacj w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”.

Niewielka, ale urokliwa miejscowość na obrzeżach gminy 

Przywidz- Sucha Huta. Mieszkańcy tego sołectwa 

niezmiennie przeznaczają zdecydowaną większość 

środków funduszy sołeckich na zadanie inwestycyjne 

gminy – „ Budowę świetlicy wiejskiej w m.Sucha Huta”,   

po to, aby powstało miejsce integracji społeczności 

lokalnej. Konsekwentnie, zgodnie z finansowymi 

możliwościami inwestycja jest realizowana. Jeszcze 

niedawno stały tylko fundamenty, dziś budynek ma okna   

i drzwi. 
Niebawem ruszą prace budowlane świetlicy wiejskiej      

w sąsiadującej Olszance. 

 Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Pomlewie      

Sucha Huta – cierpliwie, do celu
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Określenie Przywidz – Ekostrefa zobowiązuje, dlatego 

została zlikwidowana ostatnia kotłownia węglowa            

w budynkach użyteczności publicznej w Gminie 

Przywidz. W miejsce zatruwającego powietrze kotła na 

węgiel zainstalowano nowoczesną, niskoemisyjną 

kotłownię na biomasę. Eliminacja starego kotła                

z pewnością przyczyni się do znacznej poprawy jakości 

powietrza w m. Przywidz. 

W końcowej już fazie są prace 

projektowe budowy drogi pieszo-

rowerowej w miejscowości Piekło 

Dolne na odcinku od stacji paliw do 

ul. Kaszubskiej. Gmina złożyła 

w n i o s e k  o  d o fi n a n s o w a n i e              

w  r a m a c h  F u n d u s z y  D r ó g 

Samorządowych. Decyzja o ew. 

dofinansowaniu ma zapaść w I kwartale 2021 roku. 

Niezależnie od wyniku konkursu, po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę przystąpimy do wykonania 

nasypu, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się 

pieszych od stacji paliw do ul. Wierzbowej.  

Koszt inwestycji : 76.192,97 zł

Więcej informacji pod nr tel 58 682 59 93

·   Nowa Wieś Przywidzka

·   Olszanka

Serdecznie dziękujemy firmie FFiL Śnieżka SA za 

przekazanie Urzędowi Gminy Przywidz za symboliczną 

opłatą farb Śnieżka Satynowa. Dziękujemy również 

lokalnemu partnerowi biznesowemu FFiL Śnieżka SA, 

AB Bechcicki - Materiały Budowlane oddział Gdańsk 

Dz. 28/5 pow. 1424 m2 cena za 1m2 35,00 zł
·   Sucha Huta

Ceny mogą ulec zmianie z uwagi na konieczność 

aktualizacji wycen.

oraz przedstawicielowi producenta Panu Bartłomiejowi 

Karolczakowi za koordynację działań i sprawną 

obsługę. Otrzymaliśmy 1475 litrów farby Śnieżka 

Satynowa, które przeznaczone będą na odświeżenie          

i wyremontowanie pomieszczeń w szkołach oraz 

świetlicach wiejskich w naszej gminie.

Adres e-mail: nieruchomosci@przywidz.pl

Dz. 31 pow. 1377 m2 ce za 1m2 24,00 zł

Dz. 76/8 pow. 1262 m2 cena za 1 m2 42,00 zł
Dz. 76/10 pow. 1595 m2 cena za 1 m2 40,00 zł

Modernizacja systemu grzewczego budynku 
Ośrodka Zdrowia w Przywidzu      

Budowa drogi pieszo- rowerowej   Przywidz- Trzepowo       

Nieruchomości gminne na sprzedaż

Działki na sprzedaż pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne       
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Gmina Przywidz pozyskała dofinansowanie z dwóch 

projektów, które zakładały wsparcie finansowe na zakup 

laptopów niezbędnych do nauki zdalnej dla uczniów          

i nauczycieli.   
- stres pourazowy, nerwice, stany depresyjne i lękowe,

- stres związany z utratą i poszukiwaniem pracy

Urząd Gminy w Przywidzu proponuje BEZPŁATNE 

TELEPORADY z psychologiem, które mają na celu 

pomóc Państwu w rozwiązaniu problemów, z którymi się 

zmagacie.  Konsultacje psychologiczne trwają 30 min na 

osobę,  a  dedykowane są wyłącznie osobom 

zameldowanym w Gminie Przywidz.

Natomiast konsultacje z psychologiem odbywają się: 

- problemy wynikające z izolacji społecznej i samotności

2) W ramach projektu Zdalna Szkoła + :  54 990 zł

Razem zbieramy na wózek inwalidzki dla Macieja 

Paczuła, mieszkańca Gminy Przywidz.

Wysokość grantu została określona na podstawie 

podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym 

kryterium podziału jednostek samorządu terytorialnego 

do poszczególnych kategorii była liczba uczniów.           

Ze środków otrzymanego grantu zakupiono laptopy dla 

nauczycieli oraz uczniów szkół,  dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Przywidz, którzy nie mają 

warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Zakup 

sprzętu był w 100% sfinansowany ze środków: Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś 

priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego 

internetu Działanie 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach”. 

SP w Przywidzu, Trzepowie oraz Pomlewie. 

Wójt Gminy Przywidz przekazujący laptopy trzem dyrektorom szkół 

podstawowych.  

1) W ramach projektu Zdalna Szkoła : 59. 994 zł 

Sytuacja pandemi i  koronawirusa ma aspekty 

wielowymiarowe. Jednymi z nich jest adaptacja do 

zaistniałej sytuacji oraz radzenie sobie z obecnymi 

problemami, a są to najczęściej:

W ramach obu projektów zostało łącznie zakupionych 50 

laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafiły do 

trzech szkół podstawowych w Gminie Przywidz: 

Kwoty pozyskanych grantów: - problemy wychowawcze i małżeńskie w rodzinie

Rejestracja na konsultacje jest telefoniczna i odbywa się  

we wtorki w godz. 11:00-13:00 (tel.: 885- 116 -112 )

w środy w godz.: 15:00-17:00 oraz w czwartki w godz.: 

12:00-14:00
Nr tel. do psychologa : 885- 116 -112

Dołącz do Siepomaga.pl i wesprzyj 

jednego z mieszkańców naszej gminy    

w zbiórce funduszy na wózek inwalidzki. 

Siepomaga.pl  to serwis charytatywny, 

skupiający wiele akcji pomocowych na 

r zecz  l udz i ,  zna jdu jących  s i ę  w  po t r zeb ie .                      

To zweryfikowany portal, który w przejrzysty sposób 

przedstawia detale poszczególnych zbiórek.

W październiku br. Starosta Powiatu Gdańskiego wydał 

komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie       

z treścią komunikatu, z uwagi na przeciwdziałanie 

zagrożeniom związanym z COVID-19 osobiste porady 

prawne na terenie powiatu gdańskiego uległy 

zawieszeniu.
Czas zawieszenia: od 08.10.2020r. do odwołania.
Bezpłatne porady prawne są udzielane telefonicznie. 

Rejestracja pod nr tel.: 572- 689- 954 

https://www.siepomaga.pl/maciej-paczula

w godzinach 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku. 

Wózek oknem na świat 

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + Bezpłatne teleporady z psychologiem 

Nieodpłatna pomoc prawna     
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Za nami 27 edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 

2020”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski 

w Gdańsku, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe 

w Pruszczu Gdańskim. Głównym celem konkursu jest 

ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego 

oraz kulturowego wsi, a także podniesienie atrakcyjności 

obszarów wiejskich i integracja społeczności lokalnej. 

Gratulujemy Właścicielom i zachęcamy wszystkich do 

odwiedzenia tego klimatycznego miejsca.

Miło nam poinformować, że zwycięzca gminnego etapu  

w kategorii „ Najpiękniejsza Zagroda” – Pensjonat przy 

Stajni z Kierzkowa, został zwycięzcą etapu powiatowego.

Chociaż decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 

02.11.2020r. działalność klubów seniora w woj. 

pomorskim została zawieszona do odwołania,               

to członkowie Klubu Seniora Przywidzki Łabędź + zdążyli 

w tym roku aktywnie podziałać. Były warsztaty kulinarne 

w Kierzkowie, aktywności sportowe ( gimnastyka na 

Arenie Przywidz, Nordic walking, basen), wspólne 

śpiewanie na warsztatach muzycznych, nauka  

rzemiosła i zajęcia plastyczne z zaprzyjaźnioną z gminą 

Przywidz Słoneczną Galerią z Wysina. Seniorzy znaleźli 

również czas na wyjazd nad morze oraz wspólne 

grillowanie nad jeziorem Przywidzkim. Życzymy Wam 

drodzy Seniorzy szybkiego powrotu do wspólnego 

spędzania czasu! 

W 2020r.  miał miejsce cykl warsztatów pn. „Akademia 

Seniora 60+”. Było to wspólne przedsięwzięcie  

Sopockiej Szkoły Wyższej, Urzędu Gminy, a przede 

wszystkim Gminnego Ośrodka Kultury, który razem                          

z przedstawicielem SSW koordynował cały cykl zajęć. 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach seniorzy poznali różne 

techniki pracy artystycznej: rzeźbili w mydle, wykonywali 

trójwymiarowe budowle (wzorując się na obrazach 

nowoczenej architektury), przygotowywali prezenty           

i  tworzyli biżuterię. A oprócz tego zwiedzili kilka miejsc, 

np. Toruń, Stocznię Gdańską, czy stolicę Polski.

Z życia Seniora Akademia Aktywnego Seniora 

Gratulacje dla Pensjonatu przy Stajni !  

W ł a ś c i c i e l k a 
„Pensjonatu przy stajni”                            
p. Małgorzata Isenko 
odbierająca gratulacje                
od Starosty  Powiatu 
G d a ń s k i e g o 
Stefana Skoniecznego 

Klub Seniora Przywidzki Łabądź + z wizytą 
w Kierzkowie u Państwa Isenki
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Jedni tworzą skarpetki na drutach, drudzy maskotki na 

szydełku oraz samodzielnie wykonane serduszka, czy 

grzechotki, inni piękne aniołki z gipsu, czy Przywidzkie 

Pierniki. A całość podarunku uzupełniają ręcznik z logiem 

gminy i gratulacje.

I udało się! Pojawiły się osoby, które z przyjemnością 

działają na rzecz innych. Są to Seniorki m.in. 96-cio letnia 

Pani Helena oraz 90-cio letnia Pani Aniela, Pracownicy 

urzędu oraz jednostek współpracujących, Członkinie 

KGW oraz inni Mieszkańcy , którzy dowiedziawszy się           

o projekcie, wyrazili chęć dołączenia.

 Pani Bożeny Jasińskiej i Pani Reginy Gańskiej za 

skarpetki

Goście specjalni, czyli Ci, którzy nieodpłatnie, od serc 

wykonują składowe Przywidzkich Koszy również 

otrzymali podziękowania za ich zaangażowanie oraz 

bezinteresowną pracę na rzecz innych. O oprawę 

muzyczną wydarzenia zadbał Dyrektor SP Pomlewo 

Michał Olejnik, który razem z trójką uczniów klasy drugiej 

SP w Pomlewie umilili gościom czas. Chociaż pandemia, 

za którą idą reżim sanitarny, a także zachowanie 

bezpiecznych odległości pokrzyżowały nam trochę wizję 

wydarzenia, cieszymy się, że z zaproszonych 41 dzieci 

przybyło na spotkanie 14 Maluszków wraz z Rodzicami.

4 września na Patio Areny Przywidz spotkaliśmy się, żeby 

przywitać nowo narodzone dzieci w Gminie Przywidz 

oraz wręczyć im powitalne podarunki. Wójt Gminy 

Przywidz Marek Zimakowski razem z Przewodniczącym 

Rady Gminy Michałem Jasińskim złożyli na ręce 

Maluchów wyjątkowe prezenty, wykonane przez 

Mieszkańców naszej gminy.

Markowy Maluch to rozwinięcie dotychczasowych 

działań Wójta Gminy na rzecz nowonarodzonych 

mieszkańców. Do tej pory wysyłane były gratulacje            

i powitalne dziecięce kocyki/ręczniki. Postanowiliśmy iść 

dalej, stworzyć coś unikatowego, nieszablonowego. 

Przywidzki Kosz otrzymał w tym roku m.in. Adam 

Waczyński – polski koszykarz, do niedawna kapitan 

Reprezentacji Polski w piłce koszykowej oraz Wojciech 

Grzyb – siatkarz w przeszłości grający w  Reprezentacji 

Polski, obecnie kapitan drużyny siatkarskiej Trefl 

Gdańsk. 
Dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu wspólnie 

stworzyliśmy niepowtarzalne prezenty promujące Gminę 

Przywidz.  
Podziękowania kierujemy do: 
  Seniorek: Anieli Kąkol oraz Heleny Knopy za niezliczone 

ilości uszytych własnoręcznie, dziecięcych skarpetek
  Pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy      

w Marszewskiej Górze za aniołki z gipsu, ozdobne 

świece oraz innych dekoracje

Do powstania  „Przywidzkich Koszy”, które trafiają 

zarówno w ręce nowonarodzonych dzieci, jak również 

Jubilatów, Nowożeńców oraz Gości specjalnych 

p rzyczyn ia  s i ę  w ie le  osób ,  k tó re  wykonu ją 

własnoręcznie, nieodpłatnie różne rękodzieła, 

wzbogacając nasze podarunki. 

- Członkiń KGW Przywidz: Doroty Herbasz i Bożeny 

Bonna za skarpetki i jedyne w swoim rodzaju  

Przywidzkie Pierniki

·  Pani Elżbiety Lewczak za oryginalne rękodzieła
·  Pana Tomasza Olszewskiego za skarpetki 
·  Pracowników Urzędu Gminy za skarpetki oraz zabawki 

dla dzieci: Barbary Borowskiej, Cecylii Cierockiej, 

Aleksandry Ciecholewskiej, Jolanty Barton, Karoliny 

Chociej
· Pani Karoliny Kępki - członkini klubu „Bez owijania         

w bawełnę” za własnoręcznie uszyte maskotki

Prosimy o kontakt mailowy: promocja@przywidz.pl

Każdy z Państwa może dołączyć do grupy osób 

wspierających projekt. 

Markowy Maluch – inauguracja za nami 

Dziękujemy za wsparcie !  
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Zachęcamy do uczestnictwa!

Wystarczy zamówić na wynos obiad, zupę, deser, czy  

kawę, albo skorzystać z bogatej oferty przetworów, czy 

domowych wyrobów. Form pomocy jest ki lka, 

najważniejsze, aby okazać branży gastronomicznej 

wsparcie.

Na początku listopada br.  Obszar Metropolitalny Gdańsk 

- Gdynia - Sopot zaprosił miasta i gminy należące do 

obszaru do akcji #zamawiamBOwspieram, której celem 

j e s t  w s p a r c i e  l o k a l n y c h  p r z e d s i ę b i o r c ó w 

gastronomicznych. Postanowiliśmy akcję kontynuować, 

aby wesprzeć jak najwięcej lokali gastronomicznych, 

znajdujących się na terenie Gminy Przywidz.

"Jeżeli dzieje się komuś krzywda i ktoś potrzebuje 

pomocy to w takich chwilach trzeba być razem. Obecna 

sytuacja covidowa i liczba zakażeń spowodowała kolejne 

obostrzenia i kolejne zamknięcie m.in. hoteli, barów          

i restauracji. Ta grupa to też ważni i istotni dla nas 

podatnicy. To przedsiębiorcy płacą największe podatki. 

Jeżeli przedsiębiorca nie przetrwa przerw w działalności 

to gmina poważnie to odczuje. Odczują również nasi 

mieszkańcy tam zatrudnieni. Apeluje do wszystkich! 

Wspierajmy jak możemy naszych przedsiębiorców. 

Jeżeli jest możliwość zaopatrujemy się w naszych 

sklepach”. – mówi Wójt Gminy Przywidz Marek 

Zimakowski.

Co należy zrobić?

Policjanci z Pruszcza Gdańskiego po raz kolejny 

ostrzegają przed oszustami. Tym razem przybliżamy 

metodę wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych 

metodą „na przyłączenie światłowodu”. 
Mundurowi apelują o czujność i dokładne sprawdzenie 

ofert,  które mogę skutkować stratą pieniędzy                     

i udostępnieniem danych osobowych oszustom.

 Mogą pojawić się także próby wyłudzenia pieniędzy – 

oszuści przekonują do wpłacenia „zaliczki” albo „kaucji” 

na poczet nowej, atrakcyjnej umowy bądź wymiany 

telefonu lub innego urządzenia na lepsze.

- miejmy się na baczności, w przypadku, gdy puka do 

naszych drzwi sprzedawca z atrakcyjną ofertą i pod 

pretekstem analizy naszych potrzeb chce uzyskać dane 

wrażliwe w celu przygotowania oferty,

Policjanci przygotowali kilka porad, które pomogą       

w uchronieniu się przez oszustami:

W wielu lokalizacjach w Polsce dynamicznie rozwijana 

jest sieć światłowodowa. Niestety, jak niekiedy bywa, że 

w takich sytuacjach pojawiają się oszuści, którzy 

wykorzystując czasami niewiedzę lub żerując na chęci 

posiadania nowoczesnego rozwiązania przez ludzi, 

próbują wyłudzić dane osobowe bądź pieniądze. Oszuści 

mogą próbować pozyskać dane osobowy, np. podając 

się za przedstawicieli znanych operatorów usług 

mu l t imed ia lnych .  I ch  sposób  dz ia łan ia  j es t 

ukierunkowany na wprowadzenie w błąd osoby. 

Przestępcy, podając się za pracownika tego typu 

przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu logotypu oraz 

formularzy przypominających oryginalne próbują 

pozyskać dane osobowe, które mogą zostać później 

wykorzystane.
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#ZamawiamBOwspieram  

Chroń swoje dane osobowe !  
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- dobrze jest sprawdzać firmę, która przedstawia nam 

ofertę – najlepiej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, zwracajmy uwagę, od kiedy funkcjonuje 

dane przedsiębiorstwo, jaki ma kapitał zakładowy,

Pod koniec sierpnia br. telewidzowie TVP3 Gdańsk mieli 

możliwość zobaczenia i posłuchania relacji na żywo         

z Przywidza. Wzięliśmy udział w cyklu „ Pomorze na 

weekend”, w którym ukazując walory naszej gminy 

zachęcaliśmy turystów do odwiedzenia przywidzkich 

terenów. Wejścia „ na żywo” przeplatane były felietonami, 

w których pokazaliśmy aktywnie działające osoby             

i miejsca. Był sport, teatr, występy artystyczne i ciekawi 

goście, opowiadający o swoich pasjach. Odcinek             

z Przywidzem był zamykającym cykl „ Pomorze na 

weekend” , a oglądalność relacji z naszej gminy przerosła 

wszystkie poprzednie odcinki.

- nie wpłacajmy z góry umówionej kwoty.

- należy zweryfikować dane akwizytora – sprzedawcy, 

który do nas przychodzi, najlepiej sprawdzić imię 

nazwisko i nr telefonu takiej osoby za pośrednictwem 

ogólnodostępnych numerów infolinii operatora,

Policjanci apelują o czujność i dokładne sprawdzenie 

ofert. Niekiedy zbyt pochopne, poprzedzone nachalnym 

marketingiem ze strony sprzedawcy zawarcie umowy 

może skutkować stratą pieniędzy i udostępnieniem 

danych osobowych oszustom.
Źródło: http://www.pruszczgdanski.policja.gov.pl/

Jeżeli ktoś z Państwa nie wiedział odcinka w telewizji,      

a chciałby, jest to możliwe.  Wchodząc na naszą stronę 

internetową : www.przywidz.pl, w zakładce: „O gminie” - 

Przywidz w mediach

Święto plonów w tym roku przebiegło w odmiennej 

formule niż w latach ubiegłych, ze względu na panujący 

reżim sanitarny. Wydarzenie rozpoczęło się dziękczynną 

mszą św. w Kościele M.B. Różańcowej w Przywidzu. 

Następnie, na patio Areny Przywidz odbyły się 

wydarzenia artystyczne. GOK wraz ze Słoneczną Galerią 

z Wysina zorganizował wystawę prac malarskich 

młodzieży uczestniczącej w wakacyjnych, plenerowych 

warsztatach artystycznych. Odbył się również koncert 

fortepianowy Tomasza Szwelnika oraz występ Chóru 

Przywidz.

Jak wiele innych ośrodków, placówek i stowarzyszeń 

przywidzki Teatr w Garderobie również zmuszony został 

odwołać spektakle dla widzów. Jednak w sierpniu udało 

się aktorom zrealizować i zaprezentować wspaniały 

spektakl – premierę pt. „ W teatrze”. 

KULTURA

Przywidz  na weekend – relacja w TVP 3 Gdańsk       

Teatr w Garderobie  przed  wejściem na antenę.

O słodki i wytrawny poczęstunek tego dnia zadbały Panie 
z KGW Nowa Wieś Przywidzka i KGW Przywidz 

Święto Plonów 2020       

Młodzież malująca obrazy w plenerze. Wystawa m.in. tych dzieł miała 
miejsce podczas Święta Plonów 2020

Teatr w Garderobie       
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Z niecierpliwością czekamy na powrót aktorów na 

teatralne deski!

Monika Urban, 14-letnia 

uczennica SP w Przywidzu, 

o t rzymała  s typendium 

sportowe Wójta Gminy 

Przywidz  za wybitne, 

l e k k o a t l e t y c z n e 

osiągnięcia. Monika trenuje 

biegi, a jej ostatnim trofeum 

było zdobycie złotego medalu w sztafecie 4x600m           

w kategorii mix na Mistrzostwach Polski w Sztafetach        

i Wielobojach, organizowanych przez PZLA w Łodzi        

w październiku b.r. Gratulujemy Monice wytrwałości         

i sukcesów w realizowaniu swojej pasji i trzymamy kciuki 

na kolejnych zawodach!

Zawody MH Automatyka MTB Pomerania to cykl 

cenionych maratonów w kolarstwie górskim, w którego 

skład w 2020 roku weszło 5 tras po kaszubskich                

i pomorskich terenach. Jedną z tras była wymagająca 

trasa wokół jeziora Przywidzkiego. Zawodnicy mieli do 

wyboru dwie trasy do pokonania: Speed oraz Mega. 
-Sezon był intensywny i bardzo fajny – mówi Marek 

Wróbel ze Stowarzyszenia Pomerania Sports, 

organizator cyklu. – Cieszy, że po zawirowaniach 

zw iązanych  z  ep idemią  uda ło  s ię  wszys tko 

zorganizować, a na starcie praktycznie każdych 

zawodów była coraz to większa frekwencja co przyniosło 

wiele emocji i zwiększyło rywalizację (…)  Liczę, że nasz 

cykl będzie prezentować się w przyszłości jeszcze 

bardziej ogólnopolsko i zachęcimy większą liczbę 

uczestników do ścigania w tej trudnej formule.              

Na Pomorzu mamy świetne tereny, które są stworzone 

dla tej dyscypliny.

Players Camp oraz Stowarzyszenie Akademia Sportu 

Artura Siódmiaka – od kilku lat, niezmiennie na 

Arenie Przywidz. 

Już po raz kolejny młodzi koszykarze i szczypiorniści 

odwiedzili  Arenę Przywidz. W sezonie letnim odbyło się  

kilka sportowych turnusów z profesjonalną kadrą              

i rozmaitymi atrakcjami.  Miał miejsce koszykarski obóz 

Players Camp oraz obóz dla młodych piłkarzy ręcznych, 

organizowany przez Stowarzyszenie Akademia Sportu 

Artura Siódmiaka. Oprócz zróżnicowanych treningów        

i smacznego wyżywania ,dzieciom zapewniono opiekę 

medyczną oraz wsparcie psychologa. Miały również 

możliwość uczestniczenia w  profesjonalnych sesjach 

zdjęciowych, a czas wolny spędzały nad jeziorem. 

Atrakcją były treningi z wyjątkowymi gośćmi: 

koszykarzem Adamem Waczyńskim, czy byłym 

piłkarzem ręcznym Arturem Siódmiakiem.
Miłośników tych sportów serdecznie zachęcamy do 

śledzenia przyszłych, obozowych wydarzeń :
     Playerscamp.pl 
     Stowarzyszenieakademiasportu.pl

Fot. Ryszard Dominowski 

SPORT

Gratulacje dla Moniki Urban!        

Wyścigi w kolarstwie górskim  w Przywidzu         

Arena Przywidz         

Na fotografii Adam Waczyński – 
gość specjalny Players Camp 
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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             7:30 - 16:30
Czwartek        7:30 - 15:30
Piątek             7:30 - 14:30

Piękne Jubileusze

     W wiek dorosłości tj. 18 lat weszło 66 osoby
W msc. Huta Dolna zamieszkuje Pani Gertruda Labuda, 

która w dniu 29 sierpnia 2020r. ukończyła 100 lat

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na 

dzień  30 listopada 2020r. wyniosła  5751 osób
   Urodziło się  64 dzieci - w tym 35 dziewczynek                

i 29 chłopców

    Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło   

6 par, 55-lecie pożycia małżeńskiego 1 para, 60-lecie 

pożycia małżeńskiego 1 para 
   Zmarło 51 osób, ale wobec większej liczby urodzeń 

utrzymuje się w Gminie dodatni przyrost naturalny

  Związek małżeński w na terenie Gminy Przywidz 

zawarły  62 pary, w tym ślub cywilny zawarły 34 pary       

z czego 11 par wybrało zamiast sali USC miejsce            

w plenerze

Jubileusze Małżeństw obchodzili:

- Wykonane na szydełku łabędzie – symbol Gminy 

Przywidz oraz ręcznie wykonane serduszka przez 

pracowników Urzędu Gmin.

-   Pani Bronisława Jefimowicz z Nowej Wsi Przywidzkiej

-   Państwo Henryka i Piotr Kondek z Przywidza

    02.10.2020r. – 90 lat

- Aniołki z gipsu wykonane przez Uczestników zajęć         

w Środowiskowym Domu Samopomocy 

-   Pani Agnieszka Mania z Piekła Dolnego w dniu  

-   Pani Halina Wnukowska z Przywidza w dniu

Z okazji Jubileuszy naszych Kochanych Seniorów 

odwiedzili Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski, 

Przewodniczący Rady Gminy Przywidz Michał Jasiński 

oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra 

Ciecholewska. Wręczyli tabliczki pamiątkowe, kwiaty, 

dyplomy oraz tzw. „Kosze Przywidzkie”, a znalazły się      

w nich oprócz miodu, konfitur, filiżanek i słodkości m.in.: 

- Wazony wykonane przez Panią Elżbietę Lewczak- 

mieszkankę Jodłowna

     w dniu 30.06.2020r. – 90 lat

- Przywidzkie Pierniki z witrażykiem wykonane przez 

Panie z KGW Przywidz

w Marszewskiej Górze

-   Pani Gertruda Labuda z Huty Dolnej w dniu    
    29.08.2020r. – 100 lat

    25.03.2020r. – 90 lat

Jubileusze Urodzin obchodzili: 

50 lecie pożycia małżeńskiego „Złote Gody”

-   Państwo  Teresa i Józef  Sikora z Przywidza
-   Państwo Halina i Wacław Kucybała z Przywidza

-   Państwo Urszula i Kazimierz Labudda ze Starej Huty

-   Państwo Krystyna i Jerzy Miszewscy z Gromadzina

-   Państwo Maria i Franciszek Szyc  z Suchej Huty

-   Państwo Genowefa i Józef Hurmańscy z Przywidza

60 lecie pożycia małżeńskiego „Diamentowe Gody”

55 lecie pożycia małżeńskiego „Szmaragdowe Gody”
-   Państwo Teresa i Wojciech Królik z Przywidza

50-lecie pożycia małżeńskiego                                   
Państwa Urszuli i Kazimierza Labudda z Starej Huty                  

60 - lecie pożycia małżeńskiego Państwa
Państwa  Marii i Franciszka Szyc z Suchej Huty                  

Piękny Jubileusz 100-tnych urodzin 
Pani Gertrudy Labudy z Huty Dolnej                  

50 – lecie pożycia małżeńskiego Państwa 
Genowefy i Józefa Hurmańskich z Przywidza                  

50 – lecie pożycia małżeńskiego Państwa 
Teresy i Józefa Sikora z Przywidza                  

Gmina Przywidz w liczbach 
- stan na dzień 30 listopada 2020r.
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