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„Obejmując urząd Wójta Gminy Przechlewo, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra  

publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

 Szanowni Mieszkańcy

Minęło sto dni odkąd złożyłem powyższe ślubowanie. 20 listopada 2018 roku zostałem zaprzysiężony i objąłem 
formalnie urząd Wójta Gminy Przechlewo. To dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękując za udzielone mi poparcie  

w wyborach samorządowych, pragnę zapewnić, że Was nie zawiodę. Wygrana w wyborach to ogromne zobowiązanie, 
którego dotrzymam.

Przed nami lata wytężonej pracy. Chcę, aby był to czas pozytywnych zmian w Naszej Gminie. Chcę, aby mieszkańcom 
żyło się dostatniej, aby turyści odwiedzali nas jeszcze częściej, i aby Przechlewo kojarzyło się wszystkim tylko i wyłącz-
nie z uśmiechniętymi ludźmi, bogactwem natury i czystym powietrzem.

Wierzę w to, że uda się nam zjednoczyć wszystkie środowiska. Tak, abyśmy mogli razem pracować dla naszego 
wspólnego dobra. Mam wiele pomysłów na to, jak zmienić Gminę Przechlewo na lepsze. Jednak bez Waszej pomocy,  
w pojedynkę, niewiele zdziałam. Dlatego zapraszam do współpracy Was wszystkich. 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Gazety Przechlewskiej. Pragnę, aby oprócz strony internetowej gminy  
- www.przechlewo.pl, stała się ona stałym źródłem informacji o tym, co dzieje się w Naszej Gminie. Zamierzamy do-
starczać niniejszą publikację do każdego domu. Będziemy ją wydawali cyklicznie. Gazeta Przechlewska to wydawnic-
two bezpłatne, adresowane do Was drodzy Mieszkańcy.

Zapraszam do lektury

Krzysztof Michałowski
Wójt Gminy Przechlewo

 



GAZETA PRZECHLEWSKA 3

EKOLOGIA JEST W MODZIE
3,4 miliona złotych netto dofinansowania z Unii Europejskiej pozyskało przechlewskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Gospodarczych. Pieniądze będą przeznaczone na budowę instalacji solarnych i fotowolta- 
icznych w gminach: Przechlewo, Rzeczenica i Czarne. 

Najwięcej takich obiektów pow- 
stanie w Przechlewie. Na budowę 

systemów zdecydowało się 160 ro- 
dzin. To instalacje, dzięki którym 

energia słoneczna może być wyko-
rzystana do produkcji prądu lub 
podgrzewania wody użytkowej. „Dzię-
ki takim rozwiązaniom rachun-

ki za prąd można obniżyć o 60-70 
procent” – mówi Jan Gajo, pre- 
zes Przechlewskiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Gospodarczych. Umowę 
gwarantującą dofinansowanie tego 
projektu podpisał w Przechlewie Mie- 
czysław Struk, Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego. Pieniądze pocho-
dzić będą z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. „Cenimy sobie bardzo 
te środowiska, które zdecydują się 
na to, aby przekonać mieszkańców 
gmin do tego, żeby budować odnawi-
alne źródła energii” – mówił podczas 
pobytu w Przechlewie – Marszałek 
Mieczysław Struk. Wartość całego 
zadania netto to 4,5 mln zł. Jest duża 
szansa, że wszystkie instalacje zos-
taną zbudowane i uruchomione jesz- 
cze w tym roku. Dla Gminy Przechle-
wo to nie pierwszy taki projekt. Kil-
ka lat temu w podobnym programie 
zbudowano 107 instalacji solarnych. 

PRZECHLEWO MA SWOJE HASŁO PROMOCYJNE
Z przyjemnością informujemy, iż konkurs na hasło promocyjne Gminy Przechlewo został rozstrzyg-
nięty. W wyznaczonym terminie do siedziby organizatora wpłynęło 145 propozycji haseł promocyjnych 
zgłoszonych przez 76 uczestników. 

Swoje propozycje przedstawili nie tylko mieszkańcy 
gminy. W związku z ogromnym zainteresowaniem 

konkursem wybór był bardzo trudny. Komisja Konkurso-
wa wybrała hasło, które uznała za najbardziej oryginalne, 
w największym stopniu oddające charakter gminy, wy-
wołujące pozytywne skojarzenia, a jednocześnie łatwe do 
zapamiętania. Zdaniem komisji konkursowej wybrane 
hasło posiada duże wartości użytkowe. Zwycięskie hasło 
brzmi: 

„Przechlewo – 33 powody, by zobaczyć”

Autorem hasła, a zarazem zwycięzcą konkursu jest  
Dariusz Buczko, mieszkaniec Przechlewa. Nowe hasło 
promocyjne zostanie teraz opracowane graficznie. Nie-
bawem pojawi się na stronie internetowej gminy. Potem 
umieszczone zostanie również we wszystkich folderach, 
przewodnikach i innych materiałach promocyjnych gminy. 
Hasło i związana z nim grafika staną się oficjalnym symbol-
em charakteryzującym Gminę Przechlewo.
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RUSZYŁY PRACE NA OSIEDLU PÓŁNOC
Do końca wakacji potrwają prace budowlane głównej drogi na osiedlu Północ w Przechlewie. Oczeki-
wana przez mieszkańców od lat inwestycja w końcu ruszyła. Zamiast gruntowej drogi za kilka miesięcy 
będzie tam nowy asfalt.

Budowany odcinek to główny trakt 
prowadzący przez osiedle. „Po 

ulewnych deszczach droga ta roz-
miękała i przejazd nią był mocno 
utrudniony” – mówi Krzysztof Mi-
chałowski, Wójt Gminy Przechlewo.
W ramach inwestycji, prawie kilome-
trowy odcinek zostanie utwardzony. 
Będzie tam nowy asfalt, chodniki oraz 
wjazdy do posesji. Wcześniej zbudo-
wane zostanie także odwodnienie. 
Wszystko ma kosztować niespełna 1,7 
miliona złotych. Kwota 600 tysięcy 
złotych to dofinansowanie z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Resztę samorząd dołoży ze swoich 
środków. Prace wykonuje firma Pol-
-Dróg z Drawska Pomorskiego.

PRZECHLEWO – KONARZYNY WSPÓŁPRACA GMIN
Jest szansa na zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządami Przechlewa i Konarzyn. Do tej pory oba 
samorządy, mimo że sąsiadujące – nie podejmowały oficjalnie wspólnych działań.

Wójtowie obu gmin są już po 
pierwszych spotkaniach. „My-

ślę, że razem będzie nam łatwiej. 
Poza tym zawsze historycznie byli-
śmy blisko siebie. Myślę, że ten po-
wrót będzie całkiem fajny” – mówi 
Jacek Warsiński, Wójt Gminy 
Konarzyny. Jak dodaje, obie gmi-
ny w przeszłości współpracowały ze 
sobą, ale było to dawno temu. Odno-
wienie dobrosąsiedzkich relacji daje 
możliwość bardziej efektywnego, bo 
wspólnego działania – ocenia z ko-
lei Krzysztof Michałowski, Wójt 
Gminy Przechlewo. „Na początek na-
sza współpraca miałaby polegać na 
wspólnym zorganizowaniu dwóch 
imprez, wiosennej i jesiennej. Dwóm 
samorządom będzie łatwiej przygo-
tować tak duże wydarzenia, które 
planujemy” – mówi Michałowski. 
Chodzi o targi rolnicze, ogrodnicze  
i leśne. Od teraz odbywać się one będą 
cyklicznie, dwa razy w roku, na by-
łym lotnisku wojskowym w Sąpolnie   
w Gminie Przechlewo. 



GAZETA PRZECHLEWSKA 5

„BIEDRONKA” TAK, ALE W INNYM MIEJSCU
Przedstawiamy stanowisko władz Gminy Przechlewo w sprawie planowanej budowy sklepu należące-
go do sieci „Biedronka”. Obiekt taki miałby powstać niemalże w centrum Przechlewa. W poniższym 
oświadczeniu władze gminy wskazują alternatywne rozwiązanie problemu.  

Odnosząc się do licznych komentarzy internetowych  
i spekulacji ws. powstania sklepu Biedronka infor-

muję, co następuje:

   Nie jestem przeciwny budowie Biedronki, ani żadnego 
innego sklepu wielkopowierzchniowego w Przechlewie. 
Zastrzeżenia budzi jedynie lokalizacja takiego obiektu.  
W spornym miejscu dopuszcza się budowę sklepu, z za-
strzeżeniem jednak, że jego powierzchnia sprzedaży nie 
będzie większa niż 400 metrów kw. Miejsce dla sklepów 
większych wyznaczono 400 metrów dalej, wzdłuż ulicy 
Człuchowskiej, w kierunku Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Lokalizacja ta będzie mniej uciążliwa dla mieszkańców 
choćby ze względu na hałas związany z funkcjonowaniem 
takiego sklepu. Będzie też bardziej bezpieczna dla kierow-
ców i pieszych. Należy dodać, że terenami są już zaintere-
sowani inni inwestorzy, którzy planują uruchomienie tam 
mini galerii, stacji benzynowej oraz odpowiedniej ilości 
miejsc parkingowych. Uzgodnienia drogowe w sprawie 
budowy bezpiecznego skrzyżowania z drogą powiato-
wą już są prowadzone. W spornej lokalizacji natomiast 
wjazd i wyjazd na teren marketu zlokalizowany byłby na 
niebezpiecznym łuku drogi oraz w bezpośrednim sąsiedz-

twie żłobka. Miejsce to jest mocno obciążone lokalnym ru-
chem samochodowym oraz pieszych.

   Przykro mi także z powodu całej tej sytuacji. Uważam, 
że problem lokalizacji sklepu 400 metrów bliżej lub da-
lej od centrum, został sztucznie stworzony. Śmiem wręcz 
twierdzić, że w tym konkretnym przypadku górę nad 
dobrem mieszkańców wzięły interesy jednej osoby. Jako 
wójt mam obowiązek dbania o dobro wszystkich miesz-
kańców.

   Spór o sklep nie wpływa też korzystnie na wizerunek na-
szej społeczności. Uważam, że tego typu problemy powin-
ny być rozwiązywane poprzez dyskusję na argumenty,  
a nie obraźliwe komentarze na portalach internetowych. 
Nadmienię, że nie obawiam się krytyki swoich działań, 
jednak przedstawianie nieprawdziwych faktów to zacho-
wanie wielce naganne.

Krzysztof Michałowski
Wójt Gminy Przechlewo
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CZY W GMINIE PRZECHLEWO POWSTANIE NOWE 
SOŁECTWO?
Utworzenia nowego sołectwa domaga się grupa mieszkańców osiedla Juźkowa w Przechlewie. Chcą oni, 
aby ów organ został powołany na obszarze właśnie ich osiedla. Rada Gminy już zajęła się tym proble-
mem.

Obecnie w Gminie Przechlewo dzia-
ła czternaście sołectw. Jednym  

z nich jest cała miejscowość Przechle-
wo. Mieszkańcy osiedla Juźkowa chcą 
jednak wyodrębnić osobny organ, 
który będzie reprezentował ich inte-
resy. W ten sposób w miejscowości 
Przechlewo działałyby dwa sołectwa. 
Jedno obejmujące osiedle, drugie po-
zostałą część miejscowości. Pod wnio-
skiem podpisało się 230 osób. „Na 
ostatniej sesji Rady Gminy Przechle-
wo został przedłożony projekt uchwa-
ły i radni przyjęli go jednogłośnie,  
w sprawie przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych na terenie sołectwa 
Przechlewo. Rada chce uzyskać opi-
nię mieszkańców czy są za tym, aby 
sołectwo Przechlewo podzieliło się 
na dwie części” – mówi Jan Gajo, 
zastępca wójta Gminy Przechlewo. 
Konsultacje społeczne zostaną prze-
prowadzone jeszcze w tym miesiącu. 
Jeżeli większość mieszkańców opowie 
się za powołaniem nowego sołectwa, 

taki organ powstanie. Szacuje się, że 
proces legislacyjny powinien zakoń-
czyć się w czerwcu tego roku. Nale-
ży dodać, że na utworzeniu nowego 
sołectwa nie ucierpi fundusz sołecki 
obecnie istniejącego organu. Środki 
w wysokości około 40 tysięcy złotych 
dla nowej jednostki pomocniczej, zo-
staną przekazane  - nie z budżetu ist-

niejącego sołectwa Przechlewo, lecz z 
budżetu gminy. Są to pieniądze prze-
znaczane dotychczas na bieżące prace 
konserwacyjne, utrzymanie zieleni, 
itp. Po powołaniu nowego sołectwa, 
środki te trafią bezpośrednio do nie-
go. Wówczas to mieszkańcy decydo-
wać będą, jakie prace należy wykonać 
w ramach otrzymanego funduszu.

WIELKA ORKIESTRA PO RAZ KOLEJNY ZAGRAŁA 
W PRZECHLEWIE
30 tysięcy złotych zebrał w tym roku przechlewski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Dzię-
kuję wszystkim mieszkańcom, wolontariuszom i sponsorom. Bez was by się to nie udało” – mówił po 
zakończeniu finału Paweł Szymański, szef przechlewskiego sztabu.

W całej gminie w tym roku pracowało 25 wolontariuszy. Kwe-
sty prowadzono nie tylko na ulicach. Pieniądze zbierane były 

także podczas aukcji zorganizowanych w domu kultury. Tradycyj-
nie, najdrożej sprzedanym gadżetem była koszulka WOŚP. Jak co 
roku kupił ją Marek Szumski, który takie kolekcjonuje. Licytacje 
koszulki wygrywa on w każdym, organizowanym w Przechlewie fi-
nale WOŚP. Wśród innych, niecodziennych, a cieszących się popu-
larnością gadżetów były także ogromne sanki z Przechlewa – sprze-
dane za 620 złotych. Pół tony pelletu sprzedano za 600 złotych. 
Tyle samo zapłacono także za tort WOŚP. Jak dodają organizato-
rzy cała akcja przebiegła spokojnie. W trakcie trwania całego finału  
w Przechlewie obyło się bez incydentów.
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WIOSENNE TARGI OGRODNICZE
15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, 1200 miejsc parkingowych, wystawcy 
z całej Polski. Gmina Przechlewo przygotowuje się do organizacji targów ogrodniczych i leśnych, które 
staną się największą tego typu imprezą na Pomorzu. 

Wydarzenie odbędzie się w ostat-
ni weekend kwietnia (27-28.04) 

na lotnisku w Sąpolnie w Gminie Prze-
chlewo. Wystawcy, którzy tam przy-
jadą prezentować będą asortyment 
związany z ogrodnictwem, leśnic-
twem oraz uprawą roślin. „Skupiamy 
się wokół trzech haseł: ogród, pole, 
las” – mówi Wójt Gminy Przechlewo, 
Krzysztof Michałowski, pomysło-

dawca imprezy. Wydarzenie ma się też 
stać największymi tego typu targami 
w regionie. „Mamy w naszej gminie 
nieczynne powojskowe lotnisko. Co 
prawda jest ono w rękach prywat-
nych, ale dzięki świetnej współpracy 
z właścicielem, będzie ono nam udo-
stępniane na potrzeby takiego wyda-
rzenia” – mówi Michałowski. „Do tej 
pory nie było ono w ten sposób wy-

korzystywane, a to przecież ogromna 
przestrzeń z niesamowitym potencja-
łem. Mamy tam praktycznie nieogra-
niczoną przestrzeń wystawienniczą, 
nie ma problemów z dojazdami i par-
kingami. Nawet w przypadku niepo-
gody nie utoniemy w błocie, bo do 
dyspozycji mamy cały betonowy pas 
startowy” – dodaje wójt. Wiosenne 
Targi Ogrodnicze będą organizowane 
w gminie Przechlewo po raz pierwszy. 
Magistrat współpracuje w tym zakre-
sie z Pomorskim Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego oraz z sąsiednią Gmi-
ną Konarzyny. Teren targowy będzie 
gotowy na przyjęcie co najmniej 250 
wystawców. Szacuje się, że przez dwa 
dni tereny targowe odwiedzi kilkana-
ście tysięcy osób. Partnerem wydarze-
nia i sponsorem strategicznym będzie 
przechlewska firma Goodvalley.  

SPOTKANIE WŁADZ GMINY Z PREZYDENTEM RP
Andrzej Duda - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził Ziemię Człuchowską. Wizyta odbyła się 
8 stycznia 2019 r. w Człuchowie. Wśród zaproszonych samorządowców był także Wójt Gminy Przechle-
wo – Krzysztof Michałowski.

Spotkanie Prezydenta RP z miesz-
kańcami i przedstawicielami samo-

rządów miało charakter gospodarski. 
Andrzej Duda zamierza odwiedzić 
wszystkie powiaty w Polsce. Podczas 
wizyt rozmawia on bezpośrednio  
z mieszkańcami i samorządowcami. 
Podczas przemówienia w Człuchowie, 
Prezydent nawiązywał między innymi 
do historii miasta. Wspominał także  
o roli, jaką przedstawiciele władzy 
ustawodawczej i wykonawczej mu-
szą pełnić wobec obywateli. Spotka-
nie było otwarte dla mieszkańców. 
Wieczorem w człuchowskim ratuszu, 
Prezydent Andrzej Duda spotkał się 
z grupą samorządowców z powiatów 
człuchowskiego i chojnickiego. Była 
to także okazja do krótkich rozmów  
i przedstawienia głowie państwa naj-
ważniejszych problemów.
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WŁADZE GMINY PRZECHLEWO
Poniżej prezentujemy nowe władze samorządowe Gminy Przechlewo, wybrane na kadencję 2018 - 2023. 

KRZYSZTOF MICHAŁOWSKI
WÓJT GMINY PRZECHLEWO

LESZEK ŁOZOWICKI
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

JAN GAJO
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

RADNY - OKRĘG NR 14
LAT: 39
KWW POROZUMIENIE DLA GMINY 
PRZECHLEWO

RADNA - OKRĘG NR 8
LAT: 51
KWW GMINA PRZECHLEWO 2018

RADNY - OKRĘG NR 12
LAT: 44
KWW PRAWORZĄDNOŚĆ GMINY 
PRZECHLEWO

RADNY - OKRĘG NR 3
LAT: 68
KWW POROZUMIENIE DLA GMINY 
PRZECHLEWO

RADNY - OKRĘG NR 9
LAT: 56
KWW POROZUMIENIE DLA GMINY 
PRZECHLEWO

RADNY - OKRĘG NR 11
LAT: 58
KWW POROZUMIENIE DLA GMINY 
PRZECHLEWO

RADNY - OKRĘG NR 1
LAT: 43
KWW POROZUMIENIE DLA GMINY 
PRZECHLEWO

RADNA - OKRĘG NR 4
LAT: 44
KWW GMINA PRZECHLEWO 2018

Piotr Jan MAŚLANKA

Maria Jolanta KACZYŃSKA Mirosław KASPEROWICZ

Jan FRĄCZYK Zbigniew HAPKA

Roman Tomasz BARECKI Marek FRĄCZAK

Joanna MROZEK GLISZCZYNSKA
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SOŁECTWO: Przechlewo
LAT: 51
Przedsiębiorca

SOŁECTWO: Lisewo
LAT: 38
Kontroler jakości

SOŁECTWO: Nowa Wieś
LAT: 70
Emerytka

RADNY - OKRĘG NR 10
LAT: 65
KWW POROZUMIENIE DLA GMINY 
PRZECHLEWO

RADNY - OKRĘG NR 13
LAT: 37
KWW PRAWORZĄDNOŚĆ GMINY 
PRZECHLEWO

RADNA - OKRĘG NR 7
LAT: 36
KWW GMINA PRZECHLEWO 2018

RADNY - OKRĘG NR 6
LAT: 53
KWW POROZUMIENIE DLA GMINY 
PRZECHLEWO

RADNY - OKRĘG NR 1
LAT: 49
KWW GMINA PRZECHLEWO 2018

RADNY - OKRĘG NR 5
LAT: 55
KWW GMINA PRZECHLEWO 2018

SOŁECTWO: Płaszczyca
LAT: 28
Sprzedawca

SOŁECTWO: Pawłówko
LAT: 36
Pracownik produkcji, rolnik

SOŁECTWO: Dąbrowa Człuchowska
LAT: 62
Świetlicowa

Ewa GWIŻDŻ

Daniel BAŁYSZAK

Helena KRAWCZYK

Henryk ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI Adam Andrzej ŻMUDA TRZEBIATOWSKI

Magdalena TRAWICKA Mirosław ZBLEWSKI

Wiesław OSSOWSKI Ryszard Antoni SZYPRYT

Anita KRAWCZYK

Honorata GUZIŃSKA

Maria MATUSZCZAK

SOŁTYSI GMINY PRZECHLEWO
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SOŁECTWO: Sąpolno
LAT: 65
Ogrodnik

SOŁECTWO: Rudniki
LAT: 35
Kierownik produkcji

SOŁECTWO: Przechlewko
LAT: 46
Technik chemik

SOŁECTWO: Szczytno
LAT: 49
Pracownik produkcji

SOŁECTWO: Garbek
LAT: 50
Rolnik

SOŁECTWO: Żołna
LAT: 29
Gospodyni domowa

SOŁECTWO: Pakotulsko
LAT: 61
Brygadzista

SOŁECTWO: Łubianka
LAT: 58
Rolnik

Regina WOJCIŃSKA

Adam SZOSTAK Sylwia WIELGOSZ

Wiesław OSSOWSKI Mirosława RESZKA

Mariola MICHAŁOWSKA Henryk MICHAŁOWSKI

Bronisław ŻMUDA TRZEBIATOWSKI

PARAFIALNA AKCJA POMOCY DZIECIOM
Napisali o prezentach jakie chcieliby znaleźć pod choinką, poźniej ich marzenia spełnił Święty Mikołaj. 
Mowa o grupie 40 dzieci z najuboższych rodzin, którym pomogli anonimowi mieszkańcy Przechlewa.

Człokowie rady parafialnej działającej przy parafii p.w. 
Św. Anny już po raz drugi zorganizowali akcję dobro-

czynną dla dzieci. Polega ona na tym, że maluchy z bied-
nych rodzin, z pomocą rodziców lub nauczycieli piszą listy 
do Świętego Mikołaja. Później marzenia te umieszczane są 
na bombkach zdobiących jedną z choinek w miejscowym 
kościele. Wierni wychodząc mogą zabrać po jednej takiej 
bombce i spełnić marzenie wylosowanego dziecka. „Cieszę 
się, że akcja przebiegła sprawnie. Ludzi dobrej woli u nas 
nie brakuje. Wszystkie bombki rozeszły się w ciągu zale-
dwie dwóch mszy” – mówi ksiądz Krzysztof Jakubek, 
Proboszcz Parafii w Przechlewie. Wszystkie prezenty do-
tarły do potrzebujących dzieci w wigilię Bożego Narodze-
nia. Akcja została zorganizowana nie po raz pierwszy.
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SZLACHETNA PACZKA RÓWNIEŻ W PRZECHLEWIE
Artykuły spożywcze i higieniczne, sprzęt AGD, a nawet meble – wszystko to trafiło do najbardziej potrze-
bujących rodzin w powiecie człuchowskim. W miniony weekend, podobnie jak w całym kraju, odbył się 
tam finał ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.

Powiatowy sztab, jak co roku, 
znajdował się w Przechlewie.  

W miejscowej remizie OSP pracowa-
li wolontariusze. Tam też darczyńcy 
przywozili przygotowane przez siebie 
paczki. Stamtąd dystrybuowano je 
dalej, do najbardziej potrzebujących.
„My zajmujemy się weryfikacją ro-
dzin, które zgłaszane są do Szlachet-
nej Paczki przez lokalne instytucje, 
księży, GOPS, a nawet mieszkańców. 
Następnie grupa osób, czy to firmy, 
szkoły, czy osoby prywatne, przygo-
towują konkretną paczkę z konkretną 
pomocą, dla konkretnej rodziny” – 
wyjaśnia Krzysztof Michałowski, 
powiatowy koordynator akcji. Dary 
trafiają najczęściej do osób biednych, 
starszych, samotnych lub niepełno-
sprawnych. Wcześniej rozpoznawane 
są ich potrzeby.„Na brak darczyńców 
nie narzekamy. Mamy na przykład 
paczkę dla rodziny, która otrzymała 
meble, łóżko, pralkę, do tego została 

zebrana wpłata na Radę Rodziców 
dla dzieci na wycieczki, na wyjazdy 
na baseny, to teatru” – mówi Anna 
Werner, wolontariuszka akcji. W 

tym roku w całym powiecie człuchow-
skim rozwieziono 24 zestawy prezen-
tów. Przechlewscy wolontariusze za-
angażowali się w akcję już po raz piąty.
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PRZECHLEWO - 74 LATA W GRANICACH POLSKI
Kilkudziesięciu mieszkańców, 
delegacje reprezentujące insty-
tucje i organizacje gminne oraz 
władze gminy Przechlewo wzięły 
udział w uroczystościach przed 
pomnikiem „Za Naszą i Waszą 
Wolność”. 

28 lutego świętowano 74. roczni-
cę powrotu Przechlewa do Pol-
ski. Od 1945 roku miejscowość 
nieprzerwanie znajduje się  
w granicach Państwa Polskie-
go. Okoliczności tych wydarzeń 
przedstawia referat autorstwa 
historyka - Mścisława Wikaryj-
czaka. Dzięki uprzejmości auto-
ra, mamy możliwość zacytowa-
nia go poniżej.

19 stycznia i 25 lutego 1945 r. zorganizowano tu plano-
we ewakuacje ludności. 1675 mieszkańców postanowiono 
ewakuować do Pyrzyc. Jednak z powodu złych warunków 
atmosferycznych oraz braku środków transportowych  
w akcji tej uczestniczyło tylko 425 osób. Mieszkańcy pie-
szo, z tobołkami na plecach i w rękach, pchając swój do-
bytek na wózkach, ruszyli w kierunku Sławna i Lęborka. 
Uciekinierów tych front zastał rozproszonych niedaleko 
Lęborka 9 marca. Żołnierze radzieccy zabrali im cały do-
bytek, kobiety zgwałcono, a wielu mężczyzn zabito.  

Tragizm ewakuacji oddaje wiernie relacja jej uczestni-
ka z Lisewa: „Nie jest drobnostką przebywać setki kilome-
trów z kobietami, starcami i dziećmi, podczas gdy wicher 
pędzi po drogach tumany śniegu i lodu. Zmęczone ciała 
jedynie nocą mogą trochę odpocząć, konie natomiast 
słabną z dnia na dzień...”. Natomiast kronikarz z Sąpolna 
odnotował: „Dużo dzieci zginęło z mrozu i głodu...”.

Dnia 24 lutego 1945 roku rozpoczął się drugi etap ope-
racji pomorskiej. Wojska II Frontu Białoruskiego pod 
dowództwem marszałka Rokossowskiego rozpoczęły 
ofensywę. Zdobycie tych ziem poprzedził nalot przepro-
wadzony wczesnym rankiem 25 lutego. Celem nalotu 
było lotnisko w Zawadzie, Nowa Brda, Pakotulsko, Sąpo-
lno oraz dworzec kolejowy w Przechlewie. W tym czasie 
wyładowywano tu czołgi 32. Dywizji Pancernej „Kurlan-
dia”. W wyniku tego nalotu trzy osoby zginęły. Radziec-
kie bomby zniszczyły m.in. osiem domów w Przechlewie 
oraz dwór w Zawadzie. Następstwem nalotu była uciecz-
ka około 1150 Niemców w kierunku Miastka. W samym 
Przechlewie pozostało około 100 mieszkańców. Wojska 
niemieckie nie zamierzały oddać okolicy bez walki. W tym 
celu gen. Walther Weiss ściągnął oddziały spod Miastka  

i wsparł je artylerią oraz około 100 czołgami. Próby prze-
łamania obrony niemieckiej, podjęte przez oddziały 40. 
korpusu dowodzonego przez generała Mikulskiego, nie 
powiodły się. Liczne jeziora, bagna, lasy, roztopy – tere-
ny nad Brdą zmieniły się w rozlewiska i wysadzone mo-
sty ułatwiały odpieranie radzieckiego natarcia. 

W nocy z 26 na 27 lutego Niemcy wykonali w okolicach 
Przechlewa 20 kontrataków siłami od batalionu do puł-
ku. Każdorazowo akcje piechoty były wspierane czołga-
mi. Jednak wojskom niemieckim nie udało się przełamać 
radzieckich linii.

27 lutego jednostki 40. korpusu 19. armii i 47. korpusu 
70. armii, walczące na wschód i zachód od Przechlewa, 
łamiąc niemiecką obronę posunęły się około 8-10 km. 
Niemcy obawiając się okrążenia wycofali się w kierun-
ku Miastka. 28 lutego od strony Jemielna i Rzeczenicy 
wkroczyły do Przechlewa wojska radzieckie. Poszcze-
gólne miejscowości zostały zajęte przez Rosjan w dniach  
26 II -  3 III 1945 r. Jako ostatnie Nowa Brda i Żołna.

28 lutego w komunikacie z frontu Radio Moskwa po-
dało: ,,Wojska 2. Frontu Białoruskiego, kontynuując 
działania zaczepne opanowały Neustettin (Szczecinek) 
i Prechlau (Przechlewo) - ważne węzły komunikacyjne i 
silne punkty oporu na Pomorzu...”. Zajęcie tych ziem nie 
oznaczało końca walk o Przechlewo. Pod koniec marca 
liczny oddział w mundurach Wehrmachtu zaatakował tu-
tejszy posterunek milicji. Trudno jest dzisiaj ustalić, czy 
byli to maruderzy  z rozbitych oddziałów, czy też grupa 
Werwolfu. Po krótkiej walce, przy pomocy żołnierzy ra-
dzieckich stacjonujących tu pod dowództwem lejtnanta 
Wiktora Pochamowa, udało się pokonać napastników. 

- 28 LUTEGO – POWRÓT ZIEMI PRZECHLEWSKIEJ PO POLSKI
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Do niewoli wzięto 25 ludzi. Z Przechlewa w trakcie wojny 
zginęło około 135 osób, z Pawłówka ponad 30, z Nowej 
Wsi około 70, ze Szczytna i z Nowej Brdy po 10. Brak jed-
nak danych dla pozostałych miejscowości. Z powodu za-
łamania psychicznego, w momencie zbliżania się frontu, 
9 osób (w Przechlewie, Sąpolnie, Garbku) odebrało sobie 
życie. Po zdobyciu tych ziem Rosjanie zamordowali po-
nad 15 osób w Przechlewie, ponad 10 w Lisewie oraz 4 w 
Pakotulsku.  Ponadto około 280 mieszkańców zostało wy-
wiezionych na wschód. Pierwsi wrócili w połowie 1947 r., 
jednak większość z wywiezionych nigdy tu nie powróciła. 
Z dostępnych danych wynika, że około 550 mieszkańców 
omawianego terenu straciło życie w latach wojny.

Warto w tym miejscu przytoczyć relację Jana Reszki, 
jednego z pierwszych milicjantów w Przechlewie: „Na 
długo w mojej pamięci utkwił dzień 9 maja 1945 roku. 
Wraz z żołnierzami radzieckimi zorganizowaliśmy wiec. 
Wzięli w nim udział wszyscy mieszkańcy, nie wyłączając 
Niemców. Radośnie świętowaliśmy dzień zwycięstwa, 
kładący kres wojnie”.

Niestety, pozostało w okolicy kilkadziesiąt bezimien-
nych grobów żołnierzy radzieckich i niemieckich. Tylko w 
kwietniu 1953 roku przeprowadzono ekshumacje w jede-
nastu okolicznych miejscowościach. Z 33 mogił wydobyto 
121 zwłok żołnierzy radzieckich. Pochowano ich na cmen-
tarzu w Szczecinku. Szczątki ostatnich poległych ekshu-
mowano w 1975 roku. 

Już w kwietniu 1945 r. Stefan Zblewski z Sąpolna zor-
ganizował urząd gminy i został wójtem, a sołtysem  
w Przechlewie Józef Rejnert. Zaczęli napływać osadnicy. 
W związku z ucieczką Niemców pierwsi osadnicy mogli 
wybierać sobie domy, zaznaczając je biało-czerwoną cho-
rągiewką. Dziwne to były czasy, gdy spotykali się pełni 
uprzedzeń, wręcz nienawiści, Polacy z Niemcami, czy 
,,szabrownicy” z ,,pionierami”. O skali osadnictwa świad-
czy fakt, że już na Wielkanoc proboszcz Feliks Grzeszkie-
wicz odprawił pierwsze nabożeństwo w języku polskim, 
,,i po raz pierwszy od roku 1772 garstka obecnych tu Po-
laków odśpiewała hymn Boże coś Polskę”.

1 maja 1952 roku postawiono w tym miejscu pomnik 
„Za Naszą i Waszą wolność”. Kolejny odsłonięto 12 paź-
dziernika 1968 r. Podobny postawiono w 1985 roku  
w Sąpolnie.   

Mścisław Wikaryjczak
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ZBIÓRKA DLA WILNA

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP
Jeszcze w tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Przechlewie dostanie nowy wóz bojowy. Gmina otrzy-
mała zapewnienie o dofinansowaniu zakupu takiego pojazdu. Nowy samochód ma kosztować około 700 
tysięcy złotych. 

Zakup pojazdu ma być współfinan-
sowany między innymi przez Gmi-

nę Przechlewo, Komendę Wojewódz-
ką Państwowej Straży Pożarnej i inne 
instytucje. „Jest to wóz bojowy średni, 
który zastąpi w remizie inny, kilku-
nastoletni pojazd” – mówi Krzysztof 
Michałowski, Wójt Gminy Prze-
chlewo. Obecnie Ochotnicza Straż 
Pożarna w Przechlewie posiada jeden 
nowy pojazd. To zakupiony w 2016 
roku ciężki wóz ratowniczo – gaśniczy 
marki Scania. Drugim samochodem 
jest wysłużony Star. Ten zostanie wy-
mieniony na nowy. Dokładne termi-
ny zakupów nie są jeszcze znane. Nie 
wiadomo też jakiej marki pojazd uda 
się pozyskać. Wszystko zostanie roz-
strzygnięte w drodze przetargu. Na-
leży dodać, że na wyposażeniu prze-
chlewskiej OSP jest także nowy sprzęt 
do ratownictwa drogowego. Został on 
zakupiony w sierpniu 2018 r.  

Ponad 1000 kilogramów produktów spożywczych oraz chemii gospodarczej zebrano podczas kwesty na 
rzecz Polaków na Litwie i Białorusi. Zbiórkę prowadzono w przechlewskich sklepach i w szkole. Miesz-
kańcy gminy mogli podzielić się żywnością wrzucając zakupione wcześniej produkty do specjalnie ozna-
kowanych koszy.

Zbiórkę prowadzono we współ-
pracy z warszawskim Stowa-

rzyszeniem Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej oraz z czarneńskim 

Stowarzyszeniem „Brygada Inki”. 
Najbardziej potrzebnymi towarami 
były produkty spożywcze o długim 
terminie ważności. Liczyły się tak-

że środki czystości, chemia domowa,  
a nawet zabawki dla dzieci. Wszystkie 
prezenty jeszcze przed Wielkanocą 
dotrą do najbardziej potrzebujących. 
Część z nich, poprzez Warszawę, tra-
fi na Białoruś. Bezpośrednio z Prze-
chlewa natomiast, wyjedzie transport  
z darami na Litwę. „Chciałbym gorą-
co podziękować naszym mieszkań-
com za okazane serce i hojność. Cie-
szę się, że odpowiedzieli na nasz apel. 
Dzięki temu mamy z czym jechać do 
potrzebujących” – mówi Krzysztof 
Michałowski, Wójt Gminy Przechle-
wo. To nie pierwsza akcja pomocowa 
organizowana w tej w miejscowości. 
W Przechlewie ma swoją siedzibę po-
wiatowy sztab Szlachetnej Paczki. Co 
roku stamtąd płyną dary dla najbar-
dziej potrzebujących rodzin w całym 
powiecie człuchowskim. 



KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

DATA

27-28 kwietnia

8-15 maja

2 czerwca

14 - 16 czerwca

15 czerwca

22-23 czerwca

12-14 lipca

22 czerwca

13 lipca

26-28 lipca

23 sierpnia

24-25 sierpnia

7 września

14 września

11 listopada

6 grudnia

WYDARZENIE

Wiosenne Targi Ogrodnicze - Przechlewo 2019

Tydzień Bibliotek

Gminny Dzień Dziecka

Goodvalley Cup 2019 cz. 1

Festyn Rekreacyjno - Sportowy

Goodvalley Cup 2019 cz. 2

Dni Przechlewa

Noc Kupały

III Bieg „Runda Przechlewska”

Jarmark Świętej Anny

Bieg Farmera

Goodvalley Triathlon Przechlewo

Narodowe Czytanie

Dożynki Gminne

Narodowe Święto Niepodległości

Mikołajki Gminne

ORGANIZATOR

Urząd Gminy

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury

JFA Przechlewo

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów

JFA Przechlewo

GBiCK oraz Urząd Gminy

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ZKS Contra oraz Urząd Gminy

Urząd Gminy, Parafia Przechlewo, 
KGW „Fiołki”

ZKS Contra

ZKS Contra oraz Urząd Gminy

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury

GBiCK oraz Urząd Gminy

GBiCK oraz Urząd Gminy

GBiCK oraz Urząd Gminy



WYDAWCA:
Gmina Przechlewo

OPRACOWANIE I SKŁAD:
ART - MEDIA Dariusz Kępa

Urząd Gminy w Przechlewie
ul. Człuchowska 26
77-320 PRZECHLEWO
tel. 59 833 43 01
fax 59 833 46 31
email: ug@przechlewo.pl

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury
ul. Młyńska 2
77-320 Przechlewo
Biblioteka tel. 59 83 34 675
Dom Kultury tel. 59 83 34 520
e-mail: biblioteka@przechlewo.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Człuchowska 60
77-320 Przechlewo
tel. 59 833 44 05
e-mail: recepcja@osir.przechlewo.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 4
77-320 Przechlewo
tel. 59 83 34 557, 
fax 59 83 34 604
e-mail: gops@przechlewo.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo
tel. 59 83 38 341, 
fax 59 833 46 31,
e-mail: zgk@przechlewo.pl

Centrum Usług Wspólnych
ul. Szkolna 4e
77-320 Przechlewo
tel. 59 83 34 326
e-mail: dyrektor.cuwgp@przechlewo.pl

Starostwo Powiatowe w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
tel. 59 834 25 95
fax 59 834 25 39
e-mail: starostwo@czluchow.org.pl

WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

Szkoła Podstawowa w Przechlewie
ul. Szkolna 4e
77-320 Przechlewo
tel. 59 83 34 325
mail: przechlewo.szkola@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Sąpolnie
Sąpolno 45
77-320 Przechlewo
tel. 59 833 48 70
e-mail: spsapolno@op.pl

Przedszkole Gminne w Przechlewie
os. Juźkowa 14
77–320 Przechlewo
tel./fax 59 83 34 451
email: sekretariat@przedszkole.przechle-
wo.pl

Oddz. Przedszkolny przy SP w Sąpolnie
Sąpolno 45
77-320 Przechlewo
tel. 59 833 48 70

Klub Dziecięcy
Anita Golińska Elemeledudki
os. Juźkowa 5
77-320 Przechlewo
tel. 691 540 694
e-mail: elemeledudkia@wp.pl

Gminny Żłobek w Przechlewie
os. Juźkowa 1A
77-320 Przechlewo
tel. 605 909 976
sekretariat@zlobek.przechlewo.pl

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Św. Anny w Przechlewie
ul. Młyńska 3
77-320 Przechlewo
tel. 601 498 104 
e-mail: pprzechlewo@diecezja-pelplin.pl

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Wawrzyńca w Sąpolnie
Sapolno 24
77-320 Przechlewo
tel. 59 833 48 76
e-mail: psapolno@diecezja-pelplin.pl

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Eskulap”
ul. Człuchowska 12 A,
77–320 Przechlewo
tel. 59 833 43 08

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
Wandzin, 
77-300 Człuchów
tel. 59 832 34 13

Posterunek Policji Przechlewo
ul. Człuchowska 25
tel./fax 59 83 34 607

Ochotnicza Straż Pożarna Przechlewo
ul. Dworcowa 33
tel. 59 83 34 608

Nadleśnictwo Niedźwiady 
w Przechlewie
ul. Człuchowska 71
77-320 Przechlewo
tel. 59 833 43 71
tel. 59 833 43 72
e-mail: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl
 
Bank Spółdzielczy w Człuchowie
Oddział Przechlewo
ul. Człuchowska 24
77–320 Przechlewo
tel. 59 83 34 523
fax 59 83 34 694

Urząd Pocztowy Przechlewo
ul. Człuchowska 9
77–320 Przechlewo
tel. 59 833 45 92

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
al. Wojska Polskiego 5
77-300 Człuchów
tel. 59 834 53 13
tel./fax 59 834 51 47

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 
ul. Jerzego z Dąbrowy 1a
77-300 Człuchów
tel. 59 834 34 42
tel. 59 834 34 43
fax 59 834 34 41

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk, 
tel. 58 32 68 555
fax 58 32 68 556
e-mail: info@pomorskie.eu

Pomorski Urząd Wojewódzki 
w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 307 76 95
e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. 22 695 29 00


