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Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Przechlewo

Niebawem Boże Narodzenie. To chwila w roku, którą zwyczajowo spędzamy 
w gronie rodzinnym. Niech zatem te Święta będą niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Przeżyjmy je w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół.
Życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy Przechlewo i Gościom, wiele radości, 
uśmiechu i życzliwości. 

Niech Nowy Rok 2022 obdaruje wszystkich nas zdrowiem. Niech obfituje  
w sukcesy, dobre nowiny oraz przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń.

Życzę tego nie tylko w imieniu własnym, ale także w imieniu całewgo Samorzą-
du Gminy Przechlewo, pracowników Urzędu Gminy i instytucji podległych.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Krzysztof Michałowski
Wójt Gminy Przechlewo 
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POLSKI ŁAD DLA PRZECHLEWA
Ponad 6 milionów złotych z rządowego programu Polski Ład trafi do Gminy Przechlewo. Pieniądze 
wspomogą realizację dwóch inwestycji. Pierwsza to rozbudowa przedszkola gminnego, druga to moder-
nizacja Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gmina chce ruszyć z obiema inwestycjami 
już w przyszłym roku.

Potrzeba rozbudowy przedszkola 
jest coraz bardziej pilna. Dzieci nie 

mieszczą się już w jednym budynku. 
Jest to także obiekt stosunkowo stary. 
- Dzisiejsze przedszkole było budo-
wane około 40 lat temu. Nie spełnia 
ono już oczekiwań społeczeństwa. 
Cieszymy się oczywiście, że mamy ten 
budynek, ale potrzeba gruntownego 
remontu, termomodernizacji, czy mo-
dernizacji o nowe zaplecza, remontu 
kuchni, czy zainstalowania windy 
dla niepełnosprawnych, to są rzeczy, 
które do tej pory nie były wdrożo-
ne w tej placówce - mówi Krzysztof 
Michałowski, Wójt Gminy Przechle-
wo. Modernizacja przedszkola będzie 
kosztowała około 5 mln złotych. Ponad  
4 mln stanowić będzie dofinansowa-
nie rządowe. To kosztowna inwesty-
cja, ale i jej zakres będzie niemały.  

- Zostanie dobudowany kolejny blok 
przedszkolny. To dodatkowe skrzy-
dło, w którym znajdzie się mała sala 
gimnastyczna oraz dwie sale dy-
daktyczne dla dwóch kolejnych grup 
maluchów. Oprócz tego będą tam 
też pomieszczenia do indywidualnej 
pracy z dziećmi - dodaje wójt. Mo-
dernizacja placówki spowoduje także 
zwiększenie jej pojemności o kolejne 
50 miejsc. Dzięki temu wszyscy chętni, 
chcący posyłać swoje dzieci do przed-
szkola, znajdą tam wolne miejsce. 
Obecnie funkcjonujący obiekt nie mie-
ści wszystkich dzieci. Z tego powodu 
gmina musiała uruchamiać oddziały 
przedszkolne także w szkołach w Prze-
chlewie i w Sąpolnie.

Drugą inwestycją, na którą gmi-
na otrzymała dofinansowanie,  

 

jest modernizacja Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Samorząd od lat posiada taki obiekt. 
Wymaga on jednak gruntownej mo-
dernizacji. - Miejsce to będzie rozbu-
dowane o boksy na odpady segrego-
wane. PSZOK zostanie wyposażony 
w wagę i nowe kontenery. Całość zo-
stanie dostosowana do nowych prze-
pisów dotyczących przeładunku 
i składowania odpadów - mówi wójt.

Gmina już rozpoczęła przygotowa-
nia do realizacji obu inwestycji. 

Szacuje się, że do końca stycznia goto-
wa będzie dokumentacja techniczna. 
Wówczas będzie też można ogłaszać 
przetargi na wyłonienie wykonawcy 
robót. Władze Gminy Przechlewo za-
kładają, że wszystko będzie gotowe już 
w roku 2023.
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MODERNIZACJA ROKU – NAGRODA DLA PRZECHLEWA
Zrealizowana w ubiegłym roku przebudowa obecnej siedziby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury 
w Przechlewie znalazła się w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. 
Wyróżnienie wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 22 września 2021 r. na Zamku Królew-
skim w Warszawie. 

Nagrodzona inwestycja była jed-
ną z większych zrealizowanych 

w ciągu ostatnich kilku lat na tere-
nie gminy Przechlewo. Zakładała ona 
kompleksową przebudowę budynku 
starej kamienicy i adaptację jej do no-
wej funkcji. Dzisiaj budynek jest sie-

dzibą Gminnej Biblioteki i Centrum 
Kultury. Wewnątrz oprócz wypoży-
czalni są także sale do prowadzenia 
spotkań, czytelnia, sala tradycji, a na-
wet kino. - Nasza inwestycja, nowy 
budynek biblioteki, nie tylko podoba 
się nam, mieszkańcom czy gościom, 

którzy nas tu odwiedzają, ale znalazła 
też uznanie wśród internautów i jury 
konkursu, które odwiedziło nas tutaj 
w sierpniu - mówi Krzysztof Micha-
łowski, Wójt Gminy Przechlewo. 

Przyznana nagroda ma charakter 
prestiżowy. Nie wiążą się z nią żad-

ne gratyfikacje finansowe. Wyróżnione 
inwestycje są za to promowane w ogól-
nopolskich pismach branżowych jako 
przykład dobrych rozwiązań architek-
tonicznych i budowlanych. Tegorocz-
na edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
„Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” 
odbyła się pod patronatem między in-
nymi ministerstw: infrastruktury, roz-
woju i technologii, klimatu i środowi-
ska, kultury, dziedzictwa narodowego 
i sportu. W skład kapituły wchodzili 
między innymi: Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, Główny In-
spektor Ochrony Środowiska, Dyrek-
tor Generalny Lasów Państwowych, 
naukowcy z polskich i zagranicznych 
uczelni. 

GUS RÓWNIEŻ NAGRODZIŁ NASZĄ GMINĘ
Prowadzący Narodowy Spis Po-
wszechny, Główny Urząd Sta-
tystyczny, przyznał Gminie 
Przechlewo nagrodę w postaci 
zestawu gadżetów promocyj-
nych. Było to wyróżnienie za ak-
tywność mieszkańców. Przechle-
wo należało do gmin, w których 
spis powszechny prowadzony był 
najsprawniej.

- Zwycięskie gminy otrzymały pakiet 
materiałów promocyjnych, które zo-
stały rozdysponowane wśród miesz-
kańców - mówi Dariusz Szopiński 
z Urzędu Gminy w Przechlewie. Wśród 
nagród były między innymi ręczniki 
i koce plażowe, parasolki, długopisy 
i torby zakupowe. Oprócz Gminy Prze-
chlewo w kategorii gmin wiejskich po-
dobną nagrodę otrzymała także Gmi-
na Ryjewo w powiecie kwidzyńskim.



GAZETA PRZECHLEWSKA 5

KOLEJNE DOFINANSOWANIA DLA PRZECHLEWA
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Przechlewie i w Miroszewie – to dwa zadania, 
na które Gmina Przechlewo pozyskała 1,8 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Inwestycje będą realizowane wiosną przyszłego roku.

Pozyskane dofinansowania to 
bardzo dobra wiadomość dla 

Przechlewa. Dzięki tym środkom 
uda się wykonać dwie bardzo kosz-
towne inwestycje infrastruktural-
ne. - Obejmują one budowę sieci ka-
nalizacyjnej oraz przebudowę starej 
sieci wodociągowej azbestowo– 
-cementowej w  miejscowości Mi-
roszewo. Z  kolei w  Przechlewie in-
westycja swoim zakresem obejmie 
budowę kanalizacji sanitarnej oraz 
sieci wodociągowej i  kanalizacji 
deszczowej przy ulicy Człuchowskiej 
i  Polnej - mówi Krzysztof Micha-
łowski, Wójt Gminy Przechlewo.  

RUSZYŁY KOLEJNE DWIE DUŻE INWESTYCJE
Nowa remiza dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz nowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne to kolejne 
obiekty, które powstaną w Przechlewie. Po ubiegłorocznej adaptacji starej kamienicy na potrzeby bi-
blioteki, będą to dwie największe inwestycje gminne ostatnich kilku lat. Oba zadania otrzymały rządowe 
dofinansowanie o łącznej wartości  5 milionów złotych. Całkowita wartość tych inwestycji to 7 512 606 zł.

Nowa remiza zastąpi dotychcza-
sową, która nie spełnia już obec-

nych standardów. Będzie w niej nie 
tylko miejsce na pojazdy i sprzęt ga-
śniczy, ale także garaż dla stacjonują-
cej w Przechlewie karetki pogotowia. 
W nowym obiekcie znajdzie się też 
miejsce na urządzenie sanitariatów, 
magazynów oraz pomieszczeń wypo-

czynkowych dla strażaków i sanitariu-
szy. Będzie też odpowiednio duża sala 
do organizowania spotkań i szkoleń.

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne 
to z kolei obiekt, w którym swoją 

siedzibę będzie miał między innymi 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Obecnie zajmowanie przez tę insty-

tucje pomieszczenia są zbyt ciasne 
i mało funkcjonalne. 

Prace budowlane przy obu inwesty-
cjach już trwają. Obiekty powstaną 

przy ulicy Szkolnej, w niedalekim są-
siedztwie od siebie. Wszystko powin-
no być gotowe pod koniec przyszłego 
roku.
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NOWA ŚWIETLICA W PAKOTULSKU
Gotowa jest już świetlica wiejska w Pakotulsku. Obiekt został zbudowany od podstaw. Jest to pierwszy 
taki budynek w historii tej miejscowości.

Do tej pory mieszkańcy Pakotulska 
nie mieli swojej świetlicy. Proble-

mem były nawet organizacje zebrań 
sołeckich. Urządzano je w biurze jed-
nej z miejscowych firm. Teraz miesz-
kańcy w końcu mają swoje miejsce 

spotkań. - W środku mamy dużą salę, 
mamy kuchnię, pomieszczenie so-
cjalne. Jest to budynek, który ma po-
wierzchnię ponad 100 metrów kwa-
dratowych. Myślę, że wszystko to, co 
najbardziej potrzebne jest mieszkań-

com, wewnątrz się znajduje - mówi 
Krzysztof Michałowski, Wójt Gmi-
ny Przechlewo. Budowa obiektu kosz-
towała 725 tysięcy złotych. 265 tysięcy 
to dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

SKATEPARK POWSTANIE W PRZECHLEWIE
Pięć ramp zjazdowych, ławeczki do odpoczynku, ogrodzenie i oświetlenie, tak ma wyglądać przyszły 
skatepark w Przechlewie. Powstanie on przy szkole podstawowej. Wszystko będzie gotowe najpóźniej w 
czerwcu przyszłego roku.

Potrzebę budowy takiego obiektu zgłosili sami miesz- 
kańcy. Do tej pory na terenie gminy, skateparku 

nie było. - Wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców. 
Młodzież często wspominała, że takie miejsce 
w Przechlewie mogłoby powstać. Myślę, że wiele osób 
będzie tam aktywnie spędzało czas - mówi Krzysztof 
Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Koszt budowy 
skateparku oszacowano na 143 tysiące złotych. Gmina 
pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości  
65 tysięcy złotych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
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PRZECHLEWSKI KLUB SENIORA OFICJALNIE OTWARTY
Seniorzy z Gminy Przechlewo mają już swoje miejsce spotkań. Utworzony specjalnie dla nich klub se-
niora został oficjalnie otwarty. Mieści się on w części pomieszczeń obiektu domu kultury.

Przechlewski klub seniora składa się 
z kilku sal. Jest tam sala wykłado-

wa, w której można prowadzić szko-
lenia i warsztaty, sala rekreacyjna, 
doskonale nadająca się na organizację 
kameralnych spotkań. Jest też biuro 
i sala do ćwiczeń ruchowych. Nie za-
brakło także kuchni i sanitariatów. 
- Do tej pory w Gminie Przechlewo 
nie było takiego miejsca. Teraz nasi 
wszyscy kochani seniorzy mają moż-
liwość korzystania z takiego obiektu. 
Jest to dla nich. Mogą się tam spo-
tykać, rozwijać swoje pasje - mówi 
Krzysztof Michałowski, Wójt Gmi-
ny Przechlewo.

Uruchomienie klubu cieszy przede 
wszystkim samych seniorów.  

- Rozpiera nas ogromna radość,  
że w końcu mamy swoje miejsce,  
że mamy gdzie się spotykać. Każdy 
z nas potrzebuje przecież z kimś po-
gadać, wypić kawę. Mamy tu też ro-
werki treningowe i stepery. Z pewno-
ścią chętnie będziemy z nich korzystać 
- mówią seniorzy.

Praktycznie w momencie urucho-
mienia placówki ruszyły tam zaję-

cia i warsztaty. Ich uczestnicy spoty-
kają się nie tylko w klubie. Część zajęć 
organizowanych jest w plenerze. Gdy 
pogoda temu sprzyja, największą po-
pularnością cieszą się wycieczki rowe-
rowe. Gdy jest zimno lub pada deszcz, 
zajęcia można organizować w obiek-
cie przy ulicy Młyńskiej. W ofercie są 
warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, 
spotkania z dietetykiem lub prawni-
kiem. Możliwe jest także organizo-
wanie kursów komputerowych oraz 
spotkań z artystami. Z oferty klubu 
seniora korzysta na stałe od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu osób. Placówka 
jest jednak otwarta na wszystkie osoby 
starsze z terenu Gminy Przechlewo.  

Przystosowanie obiektu domu 
kultury do potrzeb klubu senio-

ra kosztowało 270 tysięcy złotych.  
150 tysięcy to dofinansowanie z pro-
gramu Senior+. Placówka otrzymała 
także rządowe wsparcie na pierwszy 
rok działalności klubu. Dotacja ta wy-
niosła kolejne 38 tysięcy złotych.
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PLAC ZABAW W PRZECHLEWIE JEST JAK NOWY
Huśtawki, zjeżdżalnie, pomosty, a nawet karuzela – to nowe instalacje zamontowane na placu zabaw 
na osiedlu Juźkowa w Przechlewie. Przed wakacjami obiekt został urządzony na nowo. Cały czas jest on 
otwarty dla najmłodszych mieszkańców miejscowości.

Nowy plac zabaw został urządzo-
ny w miejscu dotychczasowego 

obiektu. Wszystkie zużyte elementy 
zastąpiono nowymi. - Stare zabawki 
zostały usunięte, były one w złym sta-

nie, wysłużone po kilkunastu latach 
użytkowania. Nowe urządzenia są 
metalowe. Spełniają wszystkie kryte-
ria i posiadają wymagane certyfika-
ty - mówi Krzysztof Michałowski, 

Wójt Gminy Przechlewo. Renowacja 
placu zabaw kosztowała około 20 tysięcy 
złotych. Zadanie zrealizowano ze środków 
budżetowych gminy. Część pieniędzy po-
chodziła także z funduszu sołeckiego. 

KARETKA POGOTOWIA JEST JUŻ W PRZECHLEWIE
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz gminy, w Przechlewie stacjonuje już karetka pogotowia. 
Pojazd wraz z załogą medyczną bazuje w obiekcie przy remizie OSP. Dyżury są na razie pełnione w go-
dzinach 8.00 - 20.00. Docelowo planuje się zorganizowanie dyżurów całodobowych. 

Stacjonująca w Przechlewie karetka 
obsługuje przede wszystkim teren 

gmin: Przechlewo, Koczała i Konarzy-
ny. W nagłych wypadkach może ona 
być także zadysponowana do gminy 
Chojnice lub do gminy Rzeczenica. 
- Już w pierwszym dniu była ona 
dysponowana do wyjazdów - mówi 
Krzysztof Michałowski, Wójt Gmi-
ny Przechlewo.

Uruchomienie dyżurów medycz-
nych to efekt porozumienia za-

wartego pomiędzy Gminą Przechlewo, 
a Szpitalem Specjalistycznym w Choj-
nicach. Całość jest finansowana z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Kosz-
tem gminy jest jedynie utrzymanie 
punktu, w którym na wezwanie ocze-
kują ratownicy. 
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DROGA W RUDNIKACH OFICJALNIE OTWARTA
Okazję do świętowania mieli mieszkańcy Rudnik w Gminie Przechlewo. W ich miejscowości otwarto 
nowo wyremontowaną drogę. Naprawy doczekał się też powiatowy odcinek łączący miejscowość z trasą 
Przechlewo-Koczała. Z tej okazji był nie tylko okolicznościowy tort, ale nawet mała feta w miejscowej 
świetlicy.

O naprawę drogi prowadzącej przez wieś mieszkańcy 
zabiegali od lat. - Wcześniej na drodze było dużo 

dziur. Droga była w kilku miejscach poprzełamywana, 
a pobocza były zniszczone. Teraz mamy nowy asfalt 
i dzięki tej inwestycji przejazd będzie bardziej bezpieczny 
i komfortowy dla mieszkańców i gości, którzy odwiedzą 
tę cześć naszej gminy - mówi Krzysztof Michałowski, 
Wójt Gminy Przechlewo. Wyremontowany gminny odcinek 
prowadzący przez centrum wsi ma długość 1,3 kilometra. 
Jego naprawa kosztowała 488 tysięcy złotych. 233 tysiące 
złotych stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Dojazd do miejscowości Rudniki stanowi 
droga powiatowa, która również została naprawiona. 
Inwestorem na tym odcinku było Starostwo Powiatowe 
w Człuchowie. Gmina Przechlewo dołożyła do tego zadania 
99 tysięcy złotych.

ULICA SZKOLNA WYREMONTOWANA
Zakończyły się prace drogowe na ulicy Szkolnej w Przechlewie. W miejscu gruntowej alei zbudowano 
zupełnie nową, asfaltową drogę. Odcinek jest już oddany do użytku. 

Wyremontowana droga to odcinek 
prowadzący wzdłuż stadionu 

gminnego. Jest on nie tylko dojazdem 
do obiektu, ale także ulicą prowadzą-
cą do zabudowań położonych w tej 
części Przechlewa. - Przed remontem 
droga była szutrowa, było mnóstwo 
dziur. Często po deszczach woda stała 
na tej drodze, co było uciążliwe za-
równo dla mieszkańców, jak i korzy-

stających ze stadionu. Po remoncie 
mamy wyasfaltowany odcinek, któ-
ry wszystkim jego użytkownikom na 
pewno ułatwi przemieszczanie - mówi 
Krzysztof Michałowski, Wójt 
Gminy Przechlewo. Modernizacja uli-
cy Szkolnej zakładała także budowę 
poboczy, krawężników i wjazdów na 
posesje. Utwardzono też parking przy 
stadionie. Cała inwestycja kosztowała  

260 tysięcy złotych. 120 tysięcy to 
pieniądze przyznane gminie z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Jednocześnie przy ulicy Szkolnej 
zmodernizowano jedną z dróg 

wewnętrzych.  Prace wykonał prze-
chlewski Zakład Gospodarki Komu-
nalnej. 



GAZETA PRZECHLEWSKA10

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ZOSTAŁY  
DOŚWIETLONE
Nowe punkty świetlne doświetlające przejścia dla pieszych powstały 
w Gminie Przechlewo. Instalacje stanęły w najbardziej niebezpiecz-
nych miejscach, w centrum Przechlewa oraz przy szkole w Sąpolnie.

KOLEJNY SPRZĘT 
DLA OSP
Nową specjalistyczną drabinę 
otrzymali druhowie z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Przechle-
wie. Sprzęt jest już w użyciu. 
Został on zamontowany na zaku-
pionym w 2019 roku nowym wo-
zie bojowym.

Drabina jest kolejnym profes-
jonalnym sprzętem, o który 

wzbogacili się przechlewscy strażacy. 
- Jest to specjalistyczna drabina, 
która na pewno ułatwi pracę naszym 
ratownikom. Często się zdarza, że 
muszą oni z takich rzeczy jak drabina 
korzystać, czy to przy pożarze, czy 
przy likwidowaniu innych zagrożeń 
- mówi Krzysztof Michałowski, 
Wójt Gminy Przechlewo. Drabina 
kosztowała 9 tysięcy złotych. Jej 
zakup został sfinansowany ze środków 
funduszu prewencyjnego firmy 
Compensa.

I ♥ PRZECHLEWO  
Nowy witacz stanął w centrum Przechlewa. Instalacja jest miejscem, w którym mieszkańcy i turyści 
mogą odpocząć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Duży napis „I ♥ Przechlewo” oraz 
herb gminy zostały ustawione 

w pobliżu skrzyżowania dróg z kie-
runku Człuchowa, Koczały i Rzecze-
nicy. - W tym miejscu znajdują się 
też dwie tablice informacyjne. Jedna 
mówi o historii naszego regionu, dru-
ga o atrakcjach turystycznych. Moż-
na tam przysiąść, zrobić sobie zdjęcie 
i dowiedzieć się czegoś więcej o naszej 

gminie - mówi Krzysztof Micha-
łowski, Wójt Gminy Przechlewo. Do 
tej pory nie było miejsca, w którym 
można było wykonać sobie pamiąt-
kowe zdjęcie z Przechlewa. Teren na 
którym stanął witacz został specjalnie 
do tego celu zagospodarowany. Od 
czerwca jest on już udostępniony dla 
zwiedzających.

Nowe lampy wpływają na poprawę 
bezpieczeństwa. Pieszy znajdujący 

się na oświetlonym przejściu jest 
widoczny przez kierowcę już z daleka. 
- Zastosowano w nich nowoczesne, 
energooszczędne, żarówki ledowe - 

mówi Krzysztof Michałowski, Wójt 
Gminy Przechlewo. Podobne instalacje 
powstaną także na przejściach na ulicy 
Człuchowskiej, na odcinku od żłobka 
do marketów Dino i Biedronka.



GAZETA PRZECHLEWSKA 11

INSYGNIA WŁADZY GMINY PRZECHLEWO
Rada Gminy Przechlewo ustanowiła insygnia władzy, którymi posługują się teraz Wójt oraz Przewod-
niczący Rady Gminy. Łańcuchy z symbolami gminy zostały oficjalne przekazane na ręce obu samorzą-
dowców.

Łańcuch wójta jest w kolorze zło-
tym. Łańcuch przewodniczącego 

ma z kolei kolor srebrny. Oba zawiera-
ją herb gminy. Są one teraz oficjalny-
mi symbolami władzy samorządowej. 
- Bycie wójtem, czy przewodniczącym 
rady to wielka odpowiedzialność i za-
szczyt. Te łańcuchy są symbolem od-

powiedzialności za gminę, za miesz-
kańców w dniu dzisiejszym, ale także 
dla następnych pokoleń, które będą 
sprawowały te urzędy w przyszłości. 
Ogniwa łańcucha składają się z mo-
tywów herbu, czyli ryby i półsłońca 
- mówił przed sesją Krzysztof Mi-
chałowski, Wójt Gminy Przechlewo. 

Autorem obu insygniów jest Robert 
Szydlik.

Do tej pory w gminie Przechlewo 
nie stosowano insygniów w posta-

ci łańcucha wójta czy przewodniczące-
go. Własny herb i flagę gmina ma od 
10 września 2011 roku. 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA ZA ROK 2020
Jednogłośnie Rada Gminy Przechlewo udzieliła Wójtowi Gminy Przechlewo absolutorium z wykonania 
budżetu za rok 2020. - Był to niełatwy rok, naznaczony pandemią koronawirusa, jednak dla naszej gmi-
ny był on naprawdę niezły - podsumował po posiedzeniu wójt Krzysztof Michałowski.

Na liście wykonanych inwesty-
cji znalazło się ponad 30 pozy-

cji. Wśród nich były między innymi: 
przebudowa dróg gminnych Dąbro-
wa - Łubianka i Przechlewo - Zawa-
da, dofinansowanie zakupu namiotu 
pneumatycznego dla OSP Przechle-
wo, remont elewacji szkoły i sali gim-
nastycznej w Sąpolnie, moderniza-
cja świetlic wiejskich w Nowej Wsi 
i Szczytnie. Ponadto zakończono też 
prace związane z budową nowej świe-
tlicy w Pakotulsku. Modernizacji do-
czekała się także sala widowiskowa 
w domu kultury oraz dolna płyta sta-
dionu w Przechlewie.

W 2020 roku 318 tysięcy złotych 
przeznaczono także na fundusz 

sołecki. To właśnie z tych pieniędzy re-
alizowane były drobne remonty, zaku-
py i prace porządkowe w mniejszych 
miejscowościach. 

Ubiegłoroczne dochody budżetu 
wyniosły ponad 41 mln zł. Wy-

datki były o 4 mln mniejsze. - Kon-
dycja finansowa Gminy Przechlewo 
jest bardzo dobra. Wskaźnik zadłu-
żenia w stosunku do dochodów na 

koniec roku 2020 wyniósł 38,3%, co 
jest bardzo bezpiecznym poziomem 
- dodaje wójt Krzysztof Michałowski. 
W sesji absolutoryjnej wzięło udział  
15 radnych.



GAZETA PRZECHLEWSKA12

EKO-ENERGIA Z PRZECHLEWA
Kolejne osiem dużych instalacji fotowoltaicznych stanęło w Przechlewie. Tym razem systemy eko-ener-
gii zbudowano na obiektach użyteczności publicznej. 

Systemy fotowoltaiczne w Przechle-
wie nie są nowością. Tylko w tym 

roku na obiektach prywatnych uru-
chomiono 100 takich instalacji. Kolej-
ne, zbudowano na budynkach użytecz-
ności publicznej należących do Gminy 
Przechlewo. - Zainstalowanych jest 
osiem takich zestawów fotowoltaicz-
nych, między innymi na żłobku, na 
dwóch szkołach, na przedszkolu, na 
urzędzie, na OSiRze oraz na budyn-
ku Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Ogólna moc zainstalowanych 
urządzeń to 143 kW, co przełoży się 
na oszczędność roczną około 140 ty-
sięcy złotych - mówi Krzysztof Mi-
chałowski, Wójt Gminy Przechlewo. 
Łączna wartość montowanych instala-
cji to 641.221,72 zł netto. 85 procent tej 
kwoty stanowi jednak dofinansowanie 
unijne. Inwestycja jest realizowana 
w ramach programu: „Odnawialne 
źródła energii w gminach Przechlewo, 
Czarne i Rzeczenica”.

UNIJNY PROGRAM WSPARCIA DLA NASZYCH UCZNIÓW
3,5 tysiąca złotych dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego lub urządzeń umożliwiających do-
stęp do internetu, będzie mogło otrzymać sporo uczniów z terenu gminy Przechlewo. Warunkiem jest 
poświadczenie, że któryś z rodziców, dziadków lub nawet pradziadków był w przeszłości pracownikiem 
PGRu. Gmina Przechlewo przystąpiła do programu wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników 
Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

Program zakłada szeroki dostęp 
do dofinansowań na zakup kom-

puterów oraz dostępu do internetu 
niezbędnego do nauki. Procedura 
otrzymania takiego wsparcia została 
maksymalnie uproszczona - Wnioski 
o przyznanie dotacji dla uczniów szkół 
podstawowych były przyjmowane 
w szkołach. Uczniowie szkół średnich 
dokumenty składali w Urzędzie Gmi-
ny - mówi Jan Gajo, zastępca wójta 
Gminy Przechlewo. Wszystkie zebrane 
w ten sposób wnioski trafiły do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Po ich zaakceptowaniu 
ogłoszony zostanie przetarg na zakup 
i dostawę sprzętu. Pierwsze kompute-
ry powinny dotrzeć do Przechlewa po 
nowym roku. Cała akcja w skali kraju 
ma kosztować. 80 mln zł. Pieniądze 
pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.
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75 LAT BRDY PRZECHLEWO
Jubileusz 75-lecia istnienia obchodzi w tym roku także klub sportowy Brda Przechlewo. Z tej okazji na 
stadionie OSiR w Przechlewie, zorganizowano okolicznościowy Turniej Oldbojów o Puchar Wójta Prze-
chlewa. 

W sportowych zmaganiach udział 
wzięło 8 drużyn, w tym między 

innymi ekipa złożona z pracowników 
Gminy Przechlewo, zespół z niemiec-
kiego Gramzow czy Arka Gdynia z by-
łym reprezentantem Polski, Rafałem 
Murawskim, w składzie. W turnie-
ju triumfowała Iskra Czernice, jed-
nak żadna z drużyn nie wracała do 
domu z pustymi rękami. Po wyłonie-
niu zwycięzcy, odbyła się ceremonia 
wręczenia nagród oraz podziękowań 
dla byłych członków klubu, działaczy 
i sponsorów. Oprócz sportowych zma-
gań, goście, którzy odwiedzili w tym 
dniu stadion w Przechlewie, mogli 
również obejrzeć galerię, archiwal-
nych zdjęć, przedstawiających pił-
karską przeszłość klubu i ludzi w nim 
działających.

JUBILEUSZ OSP PRZECHLEWO
75 lat istnienia obchodzi w tym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie. Była to oka-
zja do zorganizowania okolicznościowej uroczystości. Całość zainaugurowała msza święta dziękczynna, 
która została odprawiona w kościele parafialnym w Przechlewie. Część oficjalna odbyla się w restaura-
cji „Podano do Stołu”.

Jak opisuje w swojej książce  
„75 lat Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Przechlewie 1946-2021” jej autor, 
Wiesław Chmielewski, straż pożar-
na w Przechlewie została powołana 
w grudniu 1946 roku. Jej założycielem 
był Adam Szczygieł. W styczniu 1947 
roku jednostka została zarejestrowana 

w Starostwie Powiatowym w Człucho-
wie. Wówczas liczyła ona 18 członków. 
Obecnie przechlewska straż liczy sobie 
kilkudziesięciu członków, z czego 22 
(w tym 3 kobiety) jest uprawnionych 
do udziału w akcjach ratowniczych. 
Druhowie mają do dyspozycji dwa 
nowoczesne wozy bojowe, jeden sa-

mochód operacyjny, łódź do prowa-
dzenia działań na wodzie oraz profe-
sjonalny sprzęt do prowadzenia akcji 
gaśniczych, a także do ratownictwa 
drogowego. W budowie jest też nowa 
remiza.
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IV RUNDA PRZECHLEWSKA JUŻ ZA NAMI
Przy pięknej, letniej pogodzie odbyła się tegoroczna RUNda Przechlewska. Jako pierwszy na mecie 
zameldował się reprezentant Przechlewa, Dariusz Szopiński. W kategorii kobiet zwyciężyła – Antonina 
Wirkus.

Runda Przechlewska organizowana 
była już po raz czwarty. To jedna 

z najważniejszych imprez biegowych, 
które odbywają się w Gminie Prze-
chlewo. Zawodnicy rywalizują na dy-
stansie 10 kilometrów. Trasa wiodła 
częściowo ulicami Przechlewa, a czę-
ściowo drogami gruntowymi i leśnymi. 
W ogólnej klasyfikacji pierwsze miej-
sce zajął Dariusz Szopiński (Urząd 
Gminy Przechlewo/TRIpaka Przechle-
wo) z czasem 38:50 min. Drugi był 
Dawid Jażdziewski (Tri Tur Choj-
nice) – 39:48 min. Trzeci – Marcin 
Prendecki (PRENDKI TRI) – 40:31 
min. Na miejscu czwartym uplasował 
się człuchowianin – reprezentujący 
klub TRIpaka Przechlewo – Dariusz 
Ławecki – 41:06 min.

W kategorii kobiet zwyciężyła An-
tonina Wirkus (LKB im. Bra-

ci Ptek Lębork) z czasem 42:12 min. 
Drugie i trzecie miejsce zajęły odpo-
wiednio Agnieszka Kaczor (Kujaw-
scy Runners) – 44:09 min i Marlena 
Pawłowska z Człuchowa – 46:45 
min. - Tegoroczna trasa była bardzo 
wymagająca i trudna technicznie. Do 
tego piaszczyste drogi polne i słonecz-
na pogoda nie ułatwiały dzisiejszego 
biegania. Mocno zacząłem ten bieg 
i do samego końca starałem się utrzy-
mać tempo. Bardzo cieszę się z tego 
zwycięstwa - komentował po biegu 
jego zwycięzca – Dariusz Szopiński.

Najmłodszym zawodnikiem 
w stawce okazał się trzynastoletni 

mieszkaniec Przechlewa – Igor Flo-
rek, który zawody ukończył na wyso-
kiej 14 pozycji, a tym samym wygrywa-
jąc w najmłodszej kategorii wiekowej.

Już po raz drugi podczas zawodów 
RUNda Przechlewska przyznano 

nagrodę za zajęcie 33 miejsca. Pierw-
szym sportowcem w historii, który 
otrzymał takie trofeum była Adriana 
Drewczyńska z Chojnic. Tegorocz-
ne trofeum powędrowało również do 
Chojnic, a zdobył je Krzysztof Wer-
ner. Przyznawanie pucharu za zajęcie 
33 miejsca w Przechlewie to nie przy-
padek. W gminie są bowiem 33 jezio-

ra, 33 mosty i 33 miejscowości. Hasło 
promocyjne gminy brzmi „Przechlewo 
– 33 powody by zobaczyć”. - Posta-
nowiliśmy tę okoliczność wykorzy-
stać również w rywalizacji sportowej 

- mówi Krzysztof Michałowski, 
Wójt Gminy Przechlewo, który towa-
rzyszył zawodnikom od samego startu, 
aż po ceremonię dekoracji.
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DOŻYNKI GMINNE W PRZECHLEWIE
Tradycyjne dożynki gminne, również i w tym roku odbyły się w Przechlewie. Najważniejszym punktem 
obchodów święta plonów, była uroczysta msza święta dziękczynna, podczas której poświęcono dożyn-
kowe wieńce. Po mszy był też czas na wspólną zabawę.

Od trzech lat przechlewską tradycją 
jest parada ciągników i sprzętów 

rolniczych. Prowadzą one dożynkowy 
korowód sprzed kościoła na stadion, 
gdzie odbywa się część rozrywkowa. 
W korowodzie oprócz rolników, władz 
gminy, reprezentantów różnych in-
stytucji, przeszli również mieszkańcy 
gminy i turyści przebywający w tym 
czasie na terenie gminy Przechlewo. 
Organizowana co roku, barwna uro-

czystość dożynkowa jest bowiem jedną 
z wielu atrakcji turystycznych regionu. 
Starostami dożynek byli Joanna Ma-
jer i Wojciech Gasiński. Podzielili 
się oni z uczestnikami uroczystości 
chlebem wypieczonym ze zbóż zebra-
nych z pola w tym roku. Wieńce do-
żynkowe przygotowali przedstawiciele 
sołectw: Sąpolno, Pawłówko, Żołna, 
Przechlewo i Lisewo. 

Wśród imprez towarzyszących 
tegorocznym obchodom świę-

ta plonów w Przechlewie był turniej 
sołectw, konkurs na najlepszy chleb 
i pieczywo drobne oraz prezentacja 
stoisk przygotowanych przez panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich z Pawłów-
ka, Dąbrowy i Nowej Wsi. Całość za-
kończyły występy artystyczne oraz za-
bawa taneczna.

INNOWACYJNY ENERGETYCZNIE SAMORZĄD
Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu otrzymała Gmina Przechlewo. Wyróżnienie przy-
znano w ramach ogólnopolskiego konkursu na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. Jego 
organizatorami są: Politechnika Rzeszowska oraz Instytut Polityki Energetycznej.

Gmina Przechlewo została wyróż-
niona między innymi za propa-

gowanie odnawialnych źródeł energii. 
Gmina jest regionalnym liderem w za-
kresie ilości posiadanych instalacji 
fotowoltaicznych i solarnych. Pompy 
ciepła w Przechlewie są także popular-

ną formą pozyskiwania energii. Samo-
rząd aktywnie uczestniczy w progra-
mach termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej oraz w wymia-
nie źródeł ciepła z konwencjonalnych 
na ekologiczne. - Nasze działania zo-
stały zauważone na arenie krajowej 

i tym samym nasza gmina otrzymała 
wyróżnienie - mówi Krzysztof Mi-
chałowski, Wójt Gminy Przechlewo. 
Otrzymanie certyfikatu nie wiązało się 
z żadną gratyfikacją finansową. Gmina 
nie poniosła także żadnych kosztów 
w związku z udziałem w konkursie.
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DZIEŃ DZIECKA W PRZECHLEWIE  
- BYŁY NIESPODZIANKI I DUŻO RADOŚCI
Gry, zabawy i inne atrakcje czekały na wszystkie dzieci, które pojawiały się w miejscach organizacji tego-
rocznych festynów z okazji Dnia Dziecka. Gmina Przechlewo przygotowała kilkanaście takich wydarzeń, 
w różnych miejscowościach na swoim terenie. Objazdowa impreza cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem wśród dzieci i ich rodziców.

Na miejscu na wszystkich czekały 
drobne upominki oraz darmo-

we lody. Można było też spotkać ulu-
bione postacie z bajek oraz wiecznie 
uśmiechniętego klowna prowadzące-
go wesołe animacje. Nie zabrakło też 
wspaniałych strażaków z OSP Prze-
chlewo, którzy zabezpieczali wszyst-
kie wydarzenia. Druhowie wszystkim 
zainteresowanym zaprezentowali także 
swoje najnowsze nabytki. - To wspa-
niała atrakcja, w której każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Dla młodszych był 
klown i wspólne zabawy, dla starszych 
pokazy sprzętu - komentowali rodzice. 
Objazdowy Dzień Dziecka to już mała 
tradycja Przechlewa. Organizowany on 
był już trzeci rok z rzędu.
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PROMOCJA PRZECHLEWA NA TELEWIZYJNEJ ANTENIE
Nie tylko mieszkańcy Pomorza, ale też telewidzowie w całym kraju, poznali walory gminy Przechlewo, 
dzięki telewizyjnej audycji „Pomorze na Weekend”. Ponad godzinny program był nadawany na żywo  
25 czerwca 2021 r. z plaży OSiR nad jeziorem Końskim. Zgromadzeni na miejscu mieszkańcy i turyści 
mieli również okazję przyjrzeć się temu, jak od kuchni powstaje telewizja.

Przechlewo było pierwszą w tym sezonie miejscowością 
zaprezentowaną w ramach cyklu audycji pt. „Pomorze 

na weekend”. – Chcieliśmy w niej pokazać uroki naszej 

gminy, zaprezentować nasze walory i zaprosić turystów 
do jeszcze szerszego nas odwiedzania – mówi Krzysztof 
Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Oglądającym 
program zaprezentowano szlaki turystyczne, jeziora, 
lasy i walory przyrodnicze z których Przechlewo słynie. 
Zaprezentowano także zabytki oraz ciekawych ludzi – 
mieszkańców gminy Przechlewo. Program realizowała 
ponad trzydziestoosobowa ekipa telewizyjna. Można go 
było obejrzeć na żywo, na antenie TVP Gdańsk, a dzień 
później w pasmach powtórkowych na wszystkich antenach 
TVP3 w Polsce.

PRZECHLEWSKIE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA SYBIRAKÓW
Ceremonia oficjalna, spotkanie wspominkowe oraz projekcja filmu „Syberiada Polska” w reż. Janusza 
Zaorskiego. Tak wyglądały tegoroczne uroczystości z okazji Światowego Dnia Sybiraka w Przechlewie. 
Święto obchodzone jest co roku  17 września. Ustanowione przez sejm, od 2013 roku jest oficjalnym 
świętem państwowym.

Obchody rozpoczęła ceremonia 
złożenia kwiatów przed pomni-

kiem „Za Naszą i Waszą wolność”. 
Tam również zaprezentowana zosta-
ła okolicznościowa prelekcja. Później 
w sali biblioteki publicznej rozpo-
częło się spotkanie z Adamem Dyb-
czyńskim, który jako dziecko przeżył 
zsyłkę na Sybir, Tadeuszem Dębskim, 
który także jako dziecko przetrwał 
Golgotę Wschodu oraz Sławomirem 
Dąbrowskim, miłośnikiem historii, 
którego bliscy przeżyli kilka lat na Sy-
berii, w ramach robót przymusowych.  
Całość zakończyła projekcja filmu: 
„Syberiada Polska”.

Zapis wideo programu.  
Przy pomocy smartfonu  

lub tabletu zeskanuj kod QR

Zapis wideo spotkania.  
Przy pomocy smartfonu  

lub tabletu zeskanuj kod QR
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WIOSENNE TARGI OGRODNICZE PRZECHLEWO 2022  
– ZNAMY TERMIN
23-24 kwietnia 2022 roku - w tych dniach na lotnisku w Sąpolnie w gminie Przechlewo odbędą II Wio-
senne Targi Ogrodnicze - Przechlewo 2022. Jest to jedna z największych imprez targowych na Pomorzu. 
Organizatorzy spodziewają się, że przez dwa dni może odwiedzić ją nawet kilkadziesiąt tysięcy widzów.

Pierwsze targi organizowane przez 
Gminę Przechlewo odbyły się 

w kwietniu 2019 roku. Później pan-
demia pokrzyżowała wszystko. Edy-
cje 2020 i 2021 trzeba było odwołać. 
– Wiosną 2022 roku powrócimy do 
organizacji przedsięwzięcia. Ustali-
liśmy, że będzie to przedostatnia so-
bota i niedziela kwietnia - zapowiada 
Krzysztof Michałowski, Wójt Gmi-
ny Przechlewo. W pierwszych targach 
organizowanych na lotnisku w Sąpo-
lnie swoje towary prezentowało ponad 
100 wystawców niemalże z całej Pol-
ski. Do drugiej, odwołanej ostatecz-
nie edycji, zgłosiło się jeszcze więcej 
chętnych. Można się zatem spodzie-
wać, że w kwietniu 2022 roku zainte-
resowanie wśród wystawców będzie 
równie wysokie. To z kolei przełoży się 
na dużą ilość zwiedzających. - Wyda-
rzenie jest adresowane nie tylko do 
mieszkańców, czy rolników, ale także 
do wszystkich pasjonatów ogrodnic-
twa, którzy chcą coś nowego dosadzić 
w swoim ogrodzie, chcą coś zakupić 

na swój balkon, chcą pooglądać nowe 
odmiany kwiatów, roślin. Myślę, że 
jest to wydarzenie dla każdego - do-
daje wójt. Wiosenne Targi Ogrodnicze 
to także prezentacje maszyn i tech-
nologii stosowanych w ogrodnictwie 

i rolnictwie. Są też Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz imprezy towarzyszące. 
Na przyszły rok organizatorzy zapo-
wiadają także liczne atrakcje rozryw-
kowe dla dzieci i dorosłych.

WARSZTATY DLA OBCOKRAJOWCÓW
Jak napisać pismo urzędowe, gdzie zapisać się do lekarza, jak i gdzie rozwijać swoje pasje nie znając 
dobrze języka polskiego? Na te i inne pytania obcokrajowcy zza wschodniej granicy, odpowiedzi znajdą 
w przechlewskiej bibliotece. Placówka rozpoczęła cykl bezpłatnych porad dla osób posługujących się 
językiem ukraińskim i rosyjskim.

W Przechlewie i okolicach od kil-
ku lat pracuje spora ilość osób 

z Ukrainy, Rosji i Białorusi. - Nie 
wszyscy biegle władają językiem 
polskim. To właśnie z myślą o nich 
uruchomiono warsztaty doradcze – 
mówi Olga Stelmach, pracownica 
przechlewskiej biblioteki, a jednocze-
śnie Ukrainka z pochodzenia. - U nas 
można wypożyczyć książki w języku 
ukraińskim i rosyjskim. Tak samo 
można się dowiedzieć na przykład 
gdzie pójść do lekarza, jak załatwić 
w urzędzie gminy czy to meldunek, 
czy numer PESEL. Również można 
skorzystać z komputera. Nie wszyscy 
potrafią też korzystać z maila. My im 

w tym pomożemy - dodaje Stelmach. 
Na warsztaty mogą przychodzić także 
Polacy, którzy chcą w jakiś sposób po-
móc swoim sąsiadom. Wszystko odby-
wa się pod hasłem „spotkań wielokul-

turowych”. Oprócz nauki i doradztwa, 
chodzi też o integrację międzynaro-
dową. Zajęcia odbywają się w każdy 
piątek w godzinach od 10.00 do 18.00. 
Udział w nich jest bezpłatny.
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ROK 2021 BYŁ NIEZŁYM DLA PRZECHLEWSKIEGO BUDŻETU
Ani złotówki dodatkowego kredytu, spadające zadłużenie, a wydatki na inwestycje nadal na wysokim 
poziomie. Tak na koniec października kształtował się stan finansów publicznych Gminy Przechlewo. 
Samorząd podsumowuje mijający rok w budżecie.

Pod koniec października dochody budżetowe zostały zaplanowa-
ne na poziomie 38 077 225 zł. Plan wydatków to z kolei kwota 

42 266 492 zł. Co istotne, nakłady na inwestycje, a jest ich w gminie 
sporo, wyniosły 5 718 391 zł. – Ważne jest również to, że mimo tak 
dużego rozmachu inwestycyjnego, nie musieliśmy w tym roku za-
ciągać dodatkowych kredytów. Mało tego, zwiększyliśmy spłatę 
wcześniejszych zobowiązań, co skutkować będzie zmniejszeniem 
dotychczasowego zadłużenia. Na koniec roku wyniesie ono nieco 
ponad 35 procent – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gmi-
ny Przechlewo. Warto dodać, że na liście tegorocznych inwestycji 
znalazły się między innymi: budowa drogi w Rudnikach oraz frag-
mentu ulicy Szkolnej w Przechlewie, a także budowa świetlicy w Pa-
kotulsku. Ruszyły też wcześniej zapowiadane budowy nowej remizy 
dla OSP oraz Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Nie tylko mieszkańcy gminy, ale 
także goście odwiedzający w tym 
czasie nasz region, uczestniczy-
li w przechlewskich uroczysto-
ściach Narodowego Święta Nie-
podległości. 11 listopada minęły 
103 lata odkąd Polska, po latach 
zaborów, ponownie stała się 
państwem niepodległym.

Całość rozpoczęła uroczysta msza 
święta. Została ona odprawiona 

w kościele pw. św. Anny. Po mszy, 
przed pomnikiem „Za naszą i Waszą 
wolność”, odbył się okolicznościowy 
apel. Władze gminy i delegacje, złożyły 
tam także wiązanki kwiatów. - Naro-
dowe Święto Niepodległości to dzień, 
w którym pod biało-czerwoną flagą 
chcemy łączyć się ze wszystkimi na-
szymi rodakami, bez względu na to 
gdzie teraz są. To święto, które u nas, 
jak nigdzie indziej, jednoczy Polaków, 
bez względu na to z jakiego zakąt-
ka Polski tutaj przybyli – podkreślał 
podczas uroczystości, Krzysztof Mi-
chałowski, Wójt Gminy Przechlewo.

W organizację tegorocznych uro-
czystości zaangażowani byli tak-

że uczniowie miejscowej szkoły. Przy-
gotowali oni okolicznościowy program 
artystyczny. Został on przedstawiony 
w miejscowej bibliotece. Dla dorosłych 
widzów odbyła się także projekcja fil-
mu: „Legiony”.



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. Młyńska 2
77-320 Przechlewo
tel. 59 83 34 326
e-mail: dyrektor.cuwgp@przechlewo.pl

Bank Spółdzielczy w Człuchowie
Oddział Przechlewo
ul. Człuchowska 24
77–320 Przechlewo
tel. 59 83 34 523

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

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

Oddział Przedszkolny  
przy Szkole Podstawowej w Sąpolnie
Sąpolno 45
77-320 Przechlewo
tel. 59 833 48 70

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

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Eskulap”  
w Przechlewie
ul. Człuchowska 12 A
77–320 Przechlewo
tel. 59 833 43 08

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej. Szpital Powiatowy  
w Człuchowie
ul. Szczecińska 16
77–300 Człuchów
tel. 59 833 22 81

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Przechlewie
ul. Szkolna 4, 
77-320 Przechlewo 
tel. 59 821 18 41 
e-mail: sdsprzechlewo@wp.pl

Posterunek Policji Przechlewo
ul. Człuchowska 25  
77-320 Przechlewo
tel. 477 425 722 lub alarmowy - 112

Ochotnicza Straż Pożarna Przechlewo
ul. Dworcowa 33 
77-320 Przechlewo
tel. alarmowy - 112

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

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

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

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk 
tel. 58 32 68 555

Pomorski Urząd Wojewódzki 
w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 307 76 95


