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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, spokoju i pomyślności. Niech tajemnica cudownego zmartwychwstania niesie nam nadzieję na rozwiązanie
wszelkich problemów i trosk. Niech ten czas będzie spędzony
w gronie rodzinnym i z uśmiechem na twarzy. Wesołych Świąt!
        Leszek Łozowicki                                        Krzysztof Michałowski
Przewodniczący Rady Gminy                                     Wójt Gminy
            Przechlewo                                                        Przechlewo

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Goście
W Państwa ręce oddajemy kolejny numer naszego
biuletynu gminnego. Podsumowujemy w nim wydarzenia i inicjatywy zrealizowane lub podjęte w grudniu 2021 roku i na początku 2022 roku.
Cieszę się ogromnie, że wszystkie nasze zamierzenia
zostały zrealizowane. Warto tu wspomnieć między innymi o karetce pogotowia, która dzięki staraniom naszego samorządu stacjonuje u nas całodobowo i o pozyskanych funduszach zewnętrznych, dzięki którym Po przerwie związanej z koronawirusem powracamy
rozpoczęliśmy kolejne duże inwestycje gminne. do organizacji targów ogrodniczych. Jestem dumny
z tego, że ponownie będziemy gospodarzami jednej
Jednym z większych sukcesów naszej gminy było z największych imprez targowych w północnej Polkorzystne rozstrzygnięcie przetargu na wywóz od- sce. Przypomnę, tegoroczne Wiosenne Targi Ogrodpadów. Zaproponowany przez nas nowy system spo- nicze odbędą się w dniach 23-24 kwietnia na lotnisku
woduje, że opłata za śmieci w naszej gminie – nie w Sąpolnie.  
zmieni się. To doskonała wiadomość dla naszych
Nasza gmina słynie także z licznych akcji pomocomieszkańców.
wych. O tym wszystkim przeczytacie Państwo w niniejszym biuletynie. Zapraszam do lektury.

Krzysztof Michałowski
Wójt Gminy Przechlewo  
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POMOC PRZECHLEWA DLA UKRAINY
Ponad 100 uchodźców z Ukrainy zamieszkało w Przechlewie. Wszyscy oni uciekli przed piekłem wojny.
Do Polski niektórzy z nich przyjechali z jedną walizką i w ubraniu, które w momencie ataku mieli na
sobie. W Przechlewie i okolicach znaleźli bezpieczne schronienie.

U

chodźcy z Ukrainy w większości
mieszkają w kwaterach prywatnych. To łącznie 98 osób. Część z nich
to rodziny osób, które od dawna pracują w naszym regionie. Te organizowały
sobie nocleg we własnym zakresie. Jest
jednak spora grupa uchodźców, którzy
nie mają tutaj bliskich. W znacznej
większości są to kobiety z dziećmi. Dla
nich potrzebna była najbardziej pilna
pomoc.
NOCLEGI W NADLEŚNICTWIE

B

aza kwater prywatnych oraz hotelowa i agroturystyczna w regionie jest mocno ograniczona. Tymczasem uchodźców wciąż przybywa.
Z pomocą przyszło szefostwo Nadleśnictwa Niedźwiady, które zgodziło
się udostępnić swoją byłą siedzibę.
Urządzonych tam będzie 40 miejsc
noclegowych. - Budynek wymagał
kilku przeróbek. Niezbędne było zorganizowanie zaplecza sanitarnego.
Był to budynek biurowy, więc trzeba
było go dostosować do celów mieszkalnych oraz wyposażyć w łóżka
i szafki – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo.
Prace porządkowe, jako wolontariusze
wykonali pracownicy Urzędu Gminy,
jednostek podległych oraz pracownicy
nadleśnictwa.
POMOC MIESZKAŃCÓW

Wójt Krzysztof Michałowski wraz z Nadleśniczym Ireneuszem Jażdżewskim

Sprzątanie pomieszczeń w biurowcu nadleśnictwa

N

iemalże natychmiast po wybuchu
wojny na Ukrainie, w Przechlewie
rozpoczęła się akcja organizowania
pomocy dla uchodźców przyjeżdżających do Polski oraz osób pozostających
na Ukrainie, aby walczyć. W budynku
biblioteki przygotowano miejsce, do
którego mieszkańcy mogli przynosić najbardziej potrzebne artykuły.
- Zbieraliśmy między innymi żywność długoterminową, odzież, koce
i środki opatrunkowe. Odzew ze strony naszych mieszkańców był ogromny – mówi Elżbieta Baran, dyrektor
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury
w Przechlewie. Część darów już kilka dni później pojechała na przejście
graniczne Dołhobyczów – Uhrynów.

Świetlica w Szczytnie gotowa na przyjęcie uchodźców
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Stamtąd specjalnym transportem wjechała dalej, na teren Ukrainy i dotarła
do najbardziej potrzebujących. W drodze powrotnej przechlewska delegacja
(strażacy i wójt gminy) zabrała ze sobą
12 uchodźców. To kobiety z małymi
dziećmi, które znalazły schronienie na
terenie naszej gminy.
POMOC Z BROKSTEDT

K

ilkunastotonowa ciężarówka i samochód dostawczy - pełne darów
dla uchodźców z Ukrainy przyjechały
także z Brokstedt w Niemczech. To
gmina partnerska, z którą Przechlewo kooperuje już od kilku lat. Dary
zostały zebrane wśród mieszkańców
tej miejscowości. - Przywieziono do
nas kilkadziesiąt palet najpotrzebniejszych rzeczy, które możemy wykorzystać w pomocy dla przebywających u nas uchodźców oraz wysłać
na granicę. Z reguły jest to żywność
długoterminowa, koce, odzież, śpiwory i inne towary, które nasi partnerzy
uważali, że mogą być tutaj potrzebne
– mówi Krzysztof Michałowski, Wójt
Gminy Przechlewo. Wszystkie dary
wypakowano do pomieszczeń domu
kultury. Było tego tak dużo, że zastawiono nimi całą główną salę i scenę.
- Dziękujemy serdecznie naszej gminie partnerskiej. Osobom, które przywiozły to wszystko do Przechlewa,
Dirkowi, który bardzo mocno zaangażował się w całą zbiórkę – dodaje
wójt. Transport darów z Przechlewa
do granicy z Ukrainą zorganizowała firma Goodvalley. Firma GierGips
Tomasza Gierszewskiego pomogła natomiast przy rozładunku towaru. Prawie tonę darów dostarczyła także rodzina Arnold z Ankum w Niemczech.
Wszystkim darczyńcom i osobom, które pomogły w transporcie i rozładunku
- serdecznie dziękujemy.
INTEGRACJA
POLSKO – UKRAIŃSKA

U

kraińcy, którzy przyjechali do
Przechlewa mogą korzystać ze
specjalnej oferty kulturalnej przygotowanej przez Gminną Bibliotekę
i Centrum Kultury. Z myślą o nich
zorganizowano specjalne spotkania. - W każdy poniedziałek i w każdy czwartek, między godziną 10.00
a 13.00, prowadzimy zorganizowane zajęcia dla uchodźców z Ukrainy.
Zapraszamy dzieci, młodzież, oso-

Rozładunek darów z Niemiec

Sala domu kultury zapełniona darami z Brokstedt

by dorosłe, wszystkie osoby, które
chciałyby spędzić miło czas, odstresować się, odreagować. Mamy w tym
czasie przygotowane animacje dla
dzieci, gry planszowe, zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, chcemy
zorganizować wycieczki piesze, żeby
zapoznać się z naszą piękną gminą. Będziemy czytać bajki w języku
ukraińskim, ale możemy czytać też
po polsku i z tłumaczem. Cały czas
dostępny jest też kącik malucha z zabawkami. W tym czasie dla dorosłych otwarty jest salonik prasowy,
w którym można odpocząć, porozmawiać, wypić kawę lub herbatę –
zapowiada Elżbieta Baran, dyrektor
Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury
w Przechlewie. Wszystkie pozostałe
zajęcia i warsztaty są otwarte dla gości z Ukrainy. Wskazane jest nawet,
aby uczestniczyły w nich dzieci polskie
i ukraińskie. Celem inicjatywy jest ich
jak najszybsza integracja. Pomaga to
także w nauce języków. Codziennie
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00 czynna jest też
pracownia internetowa. Można także

korzystać z zasobów biblioteki. Osoby
nie znające języka polskiego, mogą się
zwrócić do pracującej w bibliotece Olgi
Stelmach. Służy ona pomocą w zakresie tłumaczeń w języka ukraińskiego
na polski i odwrotnie.
ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI

W

szystkie dzieci uchodźców są bez
żadnych organiczeń przyjmowane do polskich szkół. W większości
placówek dla uczniów nie znających
języka polskiego organizowane są
zajęcia przygotowawcze. W połowie
marca ruszyła także procedura nadawania uchodźcom polskich numerów
PESEL. Dopełnienie tej formalności
jest dla obcokrajowców konieczne. Nadanie numeru PESEL umożliwia dostęp do wielu świadczeń w Polsce. Daje
to także możliwość legalnego pobytu
i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej
18 miesięcy. Numery PESEL nadawane są w Urzędzie Gminy.

ПІСЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ
Якщо Вам ніде ночувати, якщо Ви голодні, якщо Вам потрібна медична допомога, то відразу після перетину кордону
прямуйте до Пункту прийому. Якщо Ви не потребуєте негайної допомоги, то можете відразу ж відправитися в свій пункт
призначення на території всієї Польщі. На Вас не поширюється обов’язок проходження карантину у зв’язку з COVID-19.
Для отримання детальної інформації зателефонуйте за номером 47 721 75 75.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ
Якщо Ви в’їхали до Польщі легально після дня вторгнення Росії в Україну, Ваше перебування в Польщі є легальним
і не вимагає додаткового оформлення впродовж 18 місяців з дня початку війни - тобто до 24 серпня 2023 р. Автоматично
легальним стане також перебування дитини народженої в цей час у Польщі. Якщо Ви плануєте залишитися в Польщі
довше, то можете подати заявку на отримання дозволу на тимчасове перебування строком на 3 роки. Більш детальна
інформація на сайті www.ua.gov.pl.
НОМЕР PESEL
Якщо Ви хочете скористатися публічними послугами в Польщі, подавайте заявку про присвоєння Вам ідентифікаційного
номера PESEL – це можна зробити лише особисто в органах місцевої адміністрації або в додаткових місцях, організованих
органами місцевого самоврядування. Варто Вам також одержати Довірений профіль, який дозволить Вам встановити
в мережі Інтернет контакт з державними установами для вирішення багатьох Ваших справ. Якщо у Вас є номер PESEL,
тоді маєте право на отримання разової, безповоротної грошової допомоги в розмірі 300 польських злотих на особу. Після
отримання номеру PESEL Ви зможете скористатися також багатьма іншими видами допомоги. Більш детальна інформація
на сайті www.zus.pl.
МЕДИЧНА ОПІКА
Вам забезпечена безкоштовна медична допомога на таких же умовах, як для громадян Польщі, без додаткових
витрат. Якщо Ви погано себе почуваєте, хворієте, якщо Вам потрібен рецепт – звертайтеся в публічну поліклініку або
зателефонуйте за номером 800 190 590. Якщо Ви погано себе почуваєте в неробочий час поліклінік (тобто з 18:00 до 8:00)
або у вихідні, або святкові дні, Ви отримаєте консультацію лікаря по телефону. Телефонуйте за номером 800 137 200.
Більш детальна інформація на сайтіwww.nfz.gov.pl.
ОСВІТА
Дитячі садки в Польщі підпорядковуються органам місцевого самоврядування – правила прийому дітей можуть бути
різними, в залежності від місця, в якому Ви будете перебувати. Якщо у Вас дитина у віці 3-6 років, з питань запису дитини
в дитячий садок і до початкових класів школи звертаєтеся до місцевого органу адміністрації. Якщо у Вас дитина у віці
7-18 років, вона має право на безкоштовне навчання в польській школі. Зателефонуйте за номером 22 347 47 08 або
напишіть електронний лист на адресу ukraina-szkola@mein.gov.pl. Якщо Ви студент, можете продовжити навчання
в польському закладі вищої освіти. Зателефонуйте за номером 22 529 26 62 або напишіть електронний лист на адресу:
ukraina-studia@mein.gov.pl.
РОБОТА
Ви можете легально влаштується на роботу в Польщі – лише переконайтеся, що Ваш новий роботодавець повідомив
про це протягом 14 днів управління зайнятості. Якщо Ви не можете самі знайти роботу, зареєструйтеся в повітовому
управлінні зайнятості – там Вам допоможуть і нададуть допомогу по безробіттю. Якщо шукайте роботу, зайдіть на
сайт: oferty.praca.gov.pl або зателефонуйте за номером 19524. Після отримання номера PESEL можете здійснювати
підприємницьку діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й поляки.
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II WIOSENNE TARGI OGRODNICZE PRZECHLEWO 2022
Ponad 100 wystawców z branży ogrodniczej i rolnej spodziewają się organizatorzy tegorocznych Wiosennych Targów Ogrodniczych w Sąpolnie w gminie Przechlewo. Wydarzenie odbędzie się w dniach
23-24 kwietnia na tamtejszym lotnisku.
– W tym roku wracamy do realizacji
naszej inicjatywy. Liczymy, że podobnie jak w 2019 roku odwiedzą nas
mieszkańcy całego Pomorza, a także
goście z Wielkopolski i Kujaw – dodaje wójt.

O
W

iosenne Targi Ogrodnicze organizowane będą po raz drugi.
Pierwsze odbyły się w roku 2019 i odniosły ogromny sukces. – To jedna
z największych tego typu imprez targowych w północnej Polsce – mówi
Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Niestety w kolejnych
latach plany organizatorów pokrzyżowała pandemia. Organizację targów
trzeba było wstrzymać na dwa lata.

rganizowane przez Gminę Przechlewo targi mają także wiele zalet
natury logistycznej. Teren wystawowy
oraz parkingi zlokalizowane są na pasie startowym i płytach postojowych
powojskowego lotniska. Dzięki temu
nie ma problemów z błotem i piachem.
Dojazdy są możliwe zarówno od strony
miejscowości Sąpolno, jak i od sąsiednich Konarzyn. Podobnie jak w roku
2019 przygotowanych będzie kilkaset
miejsc parkingowych. Spodziewani
wystawcy to przede wszystkim firmy
z branży ogrodniczej, leśnej i rolnej.
W ofercie znajdą się nie tylko sadzonki drzew i kwiatów, ale także roślin
owocowych i sprzętu do ich uprawy.
Będą też stoiska instytucji doradczych,

przedsiębiorstw oferujących dostęp
do ekologicznych źródeł wytwarzania
energii, a także stoiska z produktami
spożywczymi. Nie zabraknie również
małej gastronomii oraz kiermaszów
prowadzonych przez Koła Gospodyń
Wiejskich. Organizatorzy zapowiadają także liczne wykłady i konferencje
tematyczne. Będzie też program artystyczny oraz propozycje rozrywkowe
dla całych rodzin. Na liście atrakcji
znajdą się także: wystawa koni zimnokrwistych, Krajowy Przegląd Sygnałów, Wiersza i Piosenki Myśliwskiej,
koncert zespołu Alibii, konkurs „Perfekcyjny Gospodarz”, pokaz maszyn
rolniczych, wystawa rzemiosła artystycznego.

S

zczegółowe informacje dla wystawców znajdują się na stronie
internetowej
www.przechlewo.pl. Czynna jest też infolinia:

533 363 447

Sponsorami strategicznymi II Wiosennych Targów Ogrodniczych - Przechlewo 2022 są:
ARS ROMAN SZULTKA - ROMGAZ - SĄPOLNO
GOODVALLEY AGRO S.A. - PRZECHLEWO
P.H.U. BUDOMASZ TOMASZ GOLEŃ - MIASTKO
AGRO-LAND MAREK RÓŻNIAK - ŚMIELIN
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął:
WOJEWODA POMORSKI - DARIUSZ DRELICH
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CAŁODOBOWA KARETKA DLA PRZECHLEWA
Od 1 lutego stacjonujący w Przechlewie zespół ratownictwa medycznego pełni dyżury całodobowe. Wcześniej karetka wraz z załogą wracała na noc do chojnickiego szpitala. Kilka miesięcy wcześniej karetki
stacjonującej w Przechlewie nie było wcale. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców.
takich przypadków na terenie gminy
Przechlewo nie mieliśmy – mówi Wójt
Gminy, Krzysztof Michałowski.

W

D

ecyzję o przyznaniu funduszy
i przedłużeniu dyżurów ogłosił
w Przechlewie Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich. – Ważne jest myślenie o przyszłości. Chcielibyśmy,
żeby ten nasz system ratownictwa
medycznego funkcjonował wzmocniony po tej epidemii. Wzmocniony
o te zespoły, które w tej chwili dają
świadectwo tego, że są potrzebne
– mówił wojewoda. Karetka pogoto-

wia stacjonuje przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Dyżuruje ona
w Przechlewie od kwietnia 2021 roku.
Wcześniej, gdy była taka potrzeba, do
chorych przysyłano ambulans z Człuchowa lub z Chojnic. - W naszej gminie
zdarzało się, że idący ulicą, czy jadący rowerem, przy nagłym wypadku
niestety umierał. Pomoc docierała po
20-30 minutach. Było to bardzo przykre. Dzisiaj, odkąd mamy tę karetkę,

edług statystyk przechlewska
karetka wyjeżdża do zdarzeń
średnio co 3-4 godziny. Przykładami osób, które doświadczyły szybkiej i skutecznej pomocy medyków są
Magdalena Trawicka i Marian Rusek.
- W zeszłym roku, dokładnie w moje
urodziny, wujek dostał rozległego zawału serca. Dzięki stacjonującej karetce pogotowia w naszej gminie oraz
zaangażowaniu ratowników medycznych, możliwe było uratowanie
wujkowi życia. Można powiedzieć,
że narodził się po raz drugi – mówiła Magdalena Trawicka. - Mój
przykład świadczy o tym, że w dniu
20 października ubiegłego roku,
w ciągu czterech minut karetka dojechała do mnie, tym samym stoję tu
przed państwem i mogę powiedzieć,
że czuję się w miarę dobrze – dodaje
Marian Rusek.

S

tacjonujący w Przechlewie Zespół
Ratownictwa Medycznego codziennie przyjeżdża z Chojnic. Obsługuje on
nie tylko teren gminy Przechlewo, ale
także gminę Koczała, gminę
Konarzyny, a w nagłych przypadkach wyjeżdża też do Rzeczenicy. - Cieszę się, że jakiś
czas temu udało się przekonać
z panem wójtem, pana wojewodę, by tutaj stanęła karetka na 12 godzin. W tym duże
zasługi ma dyrektor chojnickiego szpitala, Maciej Polasik,
który jest operatorem karetek
– mówił podczas briefingu poseł Aleksander Mrówczyński.

W

ójt Gminy Przechlewo
zabiega, aby całodobowa
karetka pogotowia stacjonowała u nas na stałe. W nowobudowanej remizie OSP zaprojektowano już miejsce na garaż dla
ambulansu oraz pomieszczenia
biurowe i wypoczynkowe dla
ratowników.
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WIZYTA WOJEWODY POMORSKIEGO W PRZECHLEWIE
Prawie 14 milionów złotych rządowych dofinansowań na inwestycje otrzymała w ubiegłym roku gmina
Przechlewo. Część zadań jest już wykonana. Pozostałe, albo są w realizacji, albo ich budowa rozpocznie
się niebawem. Największe inwestycje w styczniu wizytowali: Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich oraz
Poseł na Sejm RP, Aleksander Mrówczyński.

K

luczowymi i najdroższymi tegorocznymi inwestycjami są: budowa nowej remizy dla Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz budowa Centrum
Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób
starszych i niepełnosprawnych. Realizacja obu zadań rozpoczęła się w ubiegłym roku. Remiza ma kosztować
4,6 mln zł, z czego 3 mln to dofinansowanie rządowe. Budowa centrum to
z kolei koszt 2,9 mln zł, a otrzymane
dofinansowanie to 2 miliony złotych.
Obie inwestycje są już realizowane.
Będą one gotowe jeszcze w tym roku.
Wiosną ruszy trzecie duże zadanie, na
które samorząd Przechlewa otrzymał
4,25 mln złotych dotacji z rządowego
programu Polski Ład. Mowa o rozbudowie Przedszkola Gminnego. Drugim zadaniem dofinansowanym z tego
samego programu jest modernizacja
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Prace związane z tą inwestycją będą realizowane w tym roku.
Kolejne 1,8 mln zł zasili natomiast
budżet inwestycji zakładającej rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miroszewie i Przechlewie. Pół
miliona złotych to środki przyznane
gminie przez wojewodę pomorskiego
na inwestycje związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Siódmą i ósmą inwestycją dofinansowaną
w ubiegłym roku ze środków rządowych w gminie Przechlewo, były modernizacje dróg. Pierwsza z nich powstała w miejscowości Rudniki, druga
to ulica Szkolna w Przechlewie. Oba
zadania są już zrealizowane.

W

tym roku gmina będzie zabiegała o kolejne środki z budżetu
centralnego. Na liście zadań oczekujących na dofinansowanie jest między
innymi modernizacja stadionu wraz
z budową nowego obiektu stanowiącego zaplecze sanitarno – sportowe oraz
budowa przedszkola w Sąpolnie. Byłby
to zupełnie nowy obiekt przygotowany
na przyjęcie 50 dzieci. Wewnątrz znalazłaby się też kuchnia i stołówka dla
przedszkolaków oraz uczniów pobliskiej szkoły.
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NOWE NAZWY ULIC W PRZECHLEWIE I SĄPOLNIE
Dwanaście kolejnych ulic w gminie Przechlewo zyskało swoje nazwy. Dziewięć nazw nadano ulicom
w Przechlewie, a trzy nowo nazwane ulice, to trakty położone w Sąpolnie. W tej miejscowości są to
pierwsze ulice posiadające swoje nazwy.

N

owe ulice w Przechlewie to: Kasztanowa, Jabłoniowa, Wiśniowa,
Czereśniowa, Leśna, Morelowa, Brzoskwiniowa, Krótka i Średnia. Są to odcinki położone między innymi w pobliżu szkoły, stadionu oraz w obszarze
pomiędzy szkołą a osiedlem Juźkowa.
W Sąpolnie dotąd nie było nazw ulic.
Stosowano tam jedynie numerację
porządkową. Intensywna rozbudowa
miejscowości wymusiła jednak nadanie nazw drogom w północnej części
miejscowości. Nowe ulice to: Polna,
Wiśniowa i Spacerowa. - Nadanie
nazw ulicom reguluje nie tylko kwestie adresowe, ale ułatwia orientację
w terenie i przede wszystkim identyfikację miejsc służbom ratowniczym
wzywanym pod wskazany adres.
To znacznie ułatwia dotarcie do konkretnych domów, przy ciągle rozwijającym się budownictwie mieszkaniowym w naszej gminie – mówi
Dariusz Szopiński z Urzędu Gminy
Przechlewo.

W

łaściciele nieruchomości posiadający swoje posesje przy ulicach z nowymi nazwami, otrzymają
niebawem stosowne zawiadomienia
z Urzędu Gminy. Ich obowiązkiem jest
umieszczenie w widocznym miejscu

numeru porządkowego nieruchomości. Jest to ważne nie tylko dla doręczania korespondencji, ale przede
wszystkim dla służb ratowniczych,
które muszą sprawnie odnaleźć właściwy adres.

Zmiany nazw ulic - co trzeba, a czego nie trzeba aktualizować?
• W związku z nadaniem nazw ulicom nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych, praw jazdy oraz
paszportów. Wymienić powinno się dowód rejestracyjny pojazdu. Takie formalności należy załatwiać
w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Człuchowie.
• Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są obowiązane dokonać aktualizacji danych
w Urzędzie Skarbowym przy składaniu kolejnego zeznania podatkowego PIT. Można to również zrobić
wcześniej, składając formularz aktualizacyjny ZAP3(5).
• Przedsiębiorca (osoba prowadząca działalność gospodarczą) ma obowiązek zaktualizować adres poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 w Urzędzie Skarbowym lub w dowolnym Urzędzie Gminy. Informacja
ta jest przekazywana automatycznie do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i ZUS.
• Osoby pobierające świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny zgłosić zmianę danych
adresowych w ZUS.
• O zmianie adresu należy powiadomić instytucje takie jak: banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe,
fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne. Należy to zrobić
poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnionego
przez dany podmiot, a w przypadku braku formularza – w formie pisemnej.
• W zakresie podatków i opłat gminnych Urząd Gminy naniesie zmiany adresowe automatycznie.
Wykaz nazw ulic w Gminie Przechlewo
Zeskanuj kod QR
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SUKCES GMINY PRZECHLEWO
– OPŁATA ZA ŚMIECI NIE WZROŚNIE
W wyniku starań pracowników samorządu i Wójta Gminy Przechlewo, Krzysztofa Michałowskiego,
ceny opłaty śmieciowej w naszej gminie pozostaną bez zmian. W ramach przeprowadzonego przetargu
ustalono atrakcyjne warunki cenowe odbioru odpadów, co spowoduje, że stawka 22 złote od mieszkańca, nadal będzie obowiązywała w naszej gminie.

W

ywozem śmieci wciąż zajmować
się będzie ZOM Klawkowo – firma, która od lat świadczy te usługi na
terenie gminy Przechlewo. Samorząd
co roku ogłaszał przetarg na wywóz
opadów. W tym roku gmina zdecydowała się na ogłoszenie przetargu
nie na rok, lecz na trzy lata. Efektem
tego zabiegu było rozstrzygnięcie korzystne dla mieszkańców – mówi
Krzysztof
Michałowski, Wójt
Gminy Przechlewo. - Jesteśmy zadowoleni z tego, że mimo dużej inflacji,
wzrastających kosztów, uda się zachować dotychczasowe stawki, które
są na poziomie 22 zł oraz 20,50 zł dla
osób, które posiadają kompostownik
– dodaje wójt.

nic. Jeżeli sytuacja rynkowa i prawna nie zmieni się, jest szansa na to,
że niebawem Przechlewo będzie miało najniższe stawki nie tylko w regionie, ale też w całym województwie
pomorskim. Do przetargu przystąpiły

trzy firmy. Wygrana dotychczasowego
operatora nie będzie powodowała konieczności wymiany pojemników, ani
żadnych istotnych zmian w systemie
wywozu odpadów.

K

oszty wywozu śmieci są jednym
z czynników wpływających na wysokość podatku śmieciowego. Drugim
czynnikiem jest cena ich utylizacji
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. Gmina Przechlewo dostarcza je
do ZZO w Nowym Dworze koło Choj-

Harmonogramy wywozu opadów komunalnych są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Przechlewo: www.przechlewo.pl. Można je też pobrać poniżej, skanując odpowiedni
kod QR przy pomocy smartfona lub tableta.

Harmonogramy wywozu odpadów
komunalnych w gminie Przechlewo, obowiązujący od maja do grudnia 2022r.

Harmonogramy wywozu odpadów
komunalnych w gminie Przechlewo, obowiązujący od maja do grudnia 2022r.

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna
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JAK PRAWIDŁOWO SORTOWAĆ ODPADY?
POJEMNIK ZIELONY
SZKŁO

POJEMNIK ŻÓŁTY
METALE I PLASTIK

Wrzucamy:
- butelki po napojach i żywności
- słoiki bez metalowych zakrętek
- szklane opakowania po kosmetykach
Nie wrzucamy:
- ceramiki, doniczek, porcelany
- szkła okularowego, żaroodpornego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek, świetlówek, reflektorów
- luster i szyb okiennych
- szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach
i olejach

Wrzucamy:
- butelki i opakowania z tworzyw sztucznych
- torebki i worki foliowe oraz kartony po mleku i sokach
- puszki, folię aluminiową
- opakowania po środkach czystości i kosmetykach
Nie wrzucamy:
- zużytych baterii i akumulatorów
- opakowań po farbach, lakierach i olejach
- części samochodowych
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- plastikowych zabawek
- artykułów wykonanych z połączenia tworzywa
sztucznego i gumy

POJEMNIK NIEBIESKI
PAPIER

POJEMNIK BRĄZOWY
BIOODPADY

Wrzucamy:
- opakowania z papieru i tektury
- gazety, ulotki, zeszyty, papier biurowy
- kartony i torby papierowe

Wrzucamy:
- resztki warzyw i owoców
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty, korę, trociny

Nie wrzucamy:
- odpadów higienicznych (np. ręczników papierowych,
podpasek, pampersów)
- kartonów po mleku i napojach
- papieru lakierowanego i foliowanego
- papierowych worków po nawozach i materiałach
budowlanych
- zanieczyszczonego papieru

Nie wrzucamy:
- ziemi i kamieni
- popiołu
- mięsa
- odchodów zwierzęcych
- zużytych olejów jadalnych
- leków
- płyt wiórowych, pilśniowych i drewna impregnowanego

POJEMNIK CZARNY
ODPADY ZMIESZANE
Wrzucamy:
- wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym
lub zbieranym według innych zasad (jak np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny
i AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony)

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przechlewie, os. Juźkowa 7
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00
Do PSZOK przywozimy:
- zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony
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JEST DOFINANSOWANIE NA DROGĘ DO „MACIEJOWIC”
Gmina Przechlewo otrzymała dofinansowanie na budowę drogi do osady Maciejowice. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace budowlane zostaną wykonane do końca sierpnia tego
roku.

R

emontowana droga ma długość
około 300 metrów. Jest to jednak
bardzo zniszczony odcinek. - Stan nawierzchni tej drogi jest dzisiaj bardzo
zły. Jest to droga częściowo gruntowa, częściowo znajduje się tam
też bruk. Od wielu lat mieszkańcy
zabiegali o remont tej drogi – mówi
Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu w wysokości 106 tysięcy złotych, wykonanie tych prac będzie możliwe. Na drodze zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa.
Powstaną też nowe pobocza. Gmina
niebawem ogłosi przetarg na wykonanie tego zadania.

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO
– PRACE RUSZĄ JUŻ NIEBAWEM
Ponad dwukrotnie zwiększy się powierzchnia Przedszkola Gminnego w Przechlewie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w tym roku ruszy rozbudowa obiektu. Znana jest też wstępna wizualizacja
inwestycji.

N

a modernizację przedszkola gmina otrzymała rządowe dofinansowanie w wysokości ponad 4 milionów
złotych. Pieniądze te wspomogą rozbudowę placówki, która obecnie jest
zbyt mała, jak na potrzeby miejscowości. Powierzchnia użytkowa przedszkola powiększy się o 1000 metrów
kwadratowych, to ponad dwukrotnie
więcej niż obecna powierzchnia placówki. - Liczymy na to, że w połowie
roku wbijemy pierwszą łopatę na terenie budowy – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo.

ciechami – dodaje wójt. Szacunkowa
wartość inwestycji to ponad 5,2 mln
zł. Ostateczna wartość zadania będzie
znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Rozbudowa Przedszkola Gminnego
zabezpieczy potrzeby gminy w zakresie ilości miejsc w przedszkolach na
kolejne kilkanaście lat.

P

race mają potrwać do końca 2023
roku. Po ich zakończeniu, przechlewskie przedszkole mocno się
zmieni. - Nowo dobudowana część
budynku będzie większa od istniejącego budynku starego przedszkola.
Będzie tam mała sala gimnastyczna,
dwie sale na kolejnych 50 dzieci. Będzie rozbudowana kuchnia, będą też
pomieszczenia terapeutyczne, tak,
aby nauczyciele specjaliści mogli
swobodnie pracować z naszymi po-

Przedszkole Gminne w Przechlewie po rozbudowie - wizualizacja
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SZANSA NA KOLEJNE DOFINANSOWANIA
Prawie 30 milionów złotych rządowych dofinansowań chce pozyskać gmina Przechlewo. Wnioski o przyznanie środków już zostały złożone. Jeżeli samorząd otrzyma oczekiwane pieniądze, najbliższe dwa lata
będą najlepszymi w historii gminy, pod względem ilości i wartości wykonanych inwestycji.

P

ierwszym źródłem dofinansowań
ma być Program Inwestycji Strategicznych. Tu Gmina Przechlewo przygotowała trzy wnioski o łącznej wartości spodziewanych dofinansowań
22,5 mln złotych.

P

ierwszy wniosek zakłada budowę
przedszkola dla 50 dzieci w Sąpolnie oraz remont wnętrz budynku
tamtejszej szkoły. Obecnie w Sąpolnie
nie ma przedszkola z prawdziwego
zdarzenia. Działa tam jedynie niewielki punkt przedszkolny. – Nowe
przedszkole będzie miało ponad 300
metrów kwadratowych powierzchni. Wewnątrz będą się znajdowały
dwie sale, czyli będzie można tam
urządzić dwie grupy maluchów,
łącznie będzie to do 50 dzieci – mówi
Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Nowo wybudowane
przedszkole będzie wyposażone także
w kuchnię i stołówkę, która posłuży
również uczniom z sąsiedniej szkoły.
Szacowany koszt budowy przedszkola
w Sąpolnie to około 2,5 mln zł. Będzie
to obiekt wolnostojący, zlokalizowany
nieopodal szkoły.

Nowe przedszkole w Sąpolnie - wizualizacja

D

rugi wniosek dotyczy modernizacji dróg gminnych. Chodzi o odcinki dojazdowe do mniejszych miejscowości i osad, a także o budowę dróg
osiedlowych w samym Przechlewie.
Drogi byłyby budowane w technologii
płyt jumbo. Są to odcinki nie dłuższe
niż 1 kilometr. Gmina ma już gotową
listę takich dróg. Jest na niej ponad
60 odcinków. - Realizacja tej inwestycji pozwoliłaby nam rozwiązać problem co najmniej 80 procent gminnych dróg gruntowych – mówi dalej
wójt.

T

rzeci wniosek zakłada budowę
obiektu zaplecza sportowego przy
stadionie gminnym oraz modernizację samego stadionu. - Chodzi tutaj
przede wszystkim o płytę stadionu,
bieżnię i trybuny – dodaje wójt. Gmina Przechlewo chce także skorzystać
z dofinansowania w ramach funduszu
dla gmin poPGRowskich. Tutaj przygotowywane są dwa wnioski. Pierwszy

Budynek zaplecza sportowego na stadionie w Przechlewie - wizualizacja

zakłada rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Przechlewie.
Drugi to z kolei budowa drogi łączącej
osiedle Juźkowa z ulicą Szkolną. Jest
to trakt, z którego dzieci korzystają
w drodze do szkoły. W jego bezpośrednim sąsiedztwie powstaje też nowa
remiza oraz budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Teraz jest to
droga gruntowa. W przyszłości ma to
być oświetlona ulica asfaltowa.

T

en sam wniosek zakłada także budowę promenady wokół Jeziora

Przechlewskiego. - Wiadomo, że realizacja tych inwestycji jest uzależniona
od tego, czy dostaniemy te środki. Są
to dofinansowania bardzo wysokie.
Minimalne wynosi 85 procent, więc
nie nadszarpnie to w znaczny sposób
naszego budżetu, a pozwoli zrealizować kolejne kluczowe inwestycje
– podsumowuje wójt Michałowski.
Decyzje o przyznaniu środków mają
być ogłoszone jeszcze w tym roku.
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LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W NASZYCH SZKOŁACH
Blisko 168 tysięcy złotych na utworzenie laboratoriów przyszłości otrzymała Gmina Przechlewo. To pieniądze z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Laboratoria powstaną w szkołach w Przechlewie i Sąpolnie.

L

aboratoria przyszłości to specjalistyczne pracownie dydaktyczne
wyposażone w profesjonalny sprzęt
z dziedziny nowoczesnych technologii.
- Do dyspozycji uczniów będą między
innymi drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań dla prezentacji
swoich osiągnięć, w tym między innymi kamery, mikrofony i oświetlenie – mówi Wójt Gminy Przechlewo,
Krzysztof Michałowski. W ramach
programu możliwe będzie także doposażenie istniejących już pracowni
technicznych w specjalistyczne narzędzia i podzespoły. - Zakupiony
sprzęt będzie służył naszym dzieciom
i młodzieży także poza szkołą. Będzie
rozwijał ich pasje, talenty, a także
otworzy trochę szerzej okno na świat
w dziedzinie nowoczesnych technologii. Do tej pory takich urządzeń na
wyposażeniu naszych szkół nie było
– dodaje wójt. Sprzęt trafi do szkół

najprawdopodobniej do końca czerwca. Zajęcia dydaktyczne z zakresu
mechatroniki, robotyki i informatyki

z wykorzystaniem zakupionych urządzeń prowadzone będą od września.

CYFROWA GMINA RÓWNIEŻ W PRZECHLEWIE
Aż 188 tysięcy złotych dofinansowania na cyfryzację instytucji publicznych pozyskała Gmina Przechlewo. Nowy sprzęt pojawi się nie tylko w Urzędzie Gminy, ale także w wybranych jednostkach podległych
samorządowi.

P

rogram Cyfrowa gmina ma polepszyć jakość funkcjonowania
administracji i instytucji publicznych
w zakresie elektronicznej łączności
z mieszkańcami. Jest to szczególnie
istotne w kontekście obsługi interesanta. - Sprzęt, który zostanie zakupiony przez gminę, ma na celu
ułatwienie mieszkańcom dostępu do
usług, które gmina świadczy. Będzie
zwiększona ilość komputerów dostępnych dla urzędników, będzie zwiększona ilość sprzętu obsługującego sieć
teleinformatyczną urzędu. Zakupiony zostanie także program monitorujący aktualną ilość dzieci w żłobku
i w przedszkolu. Będzie to też kanał
komunikacyjny pomiędzy rodzicami
i przedszkolem – wyjaśnia Jan Gajo,
Zastępca Wójta Gminy Przechlewo.
Sprzęt będzie dostarczony i uruchomiony do końca 2023 roku.

GAZETA PRZECHLEWSKA
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GRANTY PPGR DLA PRZECHLEWA
334 uczniów z terenu gminy Przechlewo otrzyma sprzęt komputerowy w ramach rządowego programu
Granty PPGR. Gmina Przechlewo otrzymała na to zadanie 868 tysięcy złotych.

S

przęt otrzymają ci uczniowie, których rodzice
wcześniej złożyli odpowiednie wnioski.
Programem objęto dzieci, wnuki i prawnuki byłych
pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Część z nich otrzyma komputery stacjonarne, inni
dostaną laptopy. W ramach programu zakupione
może być też oprogramowanie i ubezpieczenie
sprzętu. - Po przetargu i wyłonieniu dostawcy
tego sprzętu, komputery zostaną przekazane
nieodpłatnie naszym uczniom – mówi Krzysztof
Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Według
szacunków gminy, o ile sytuacja rynkowa pozwoli
na terminową dostawę sprzętu, komputery
zostaną przekazane dzieciom najpóźniej do końca
wakacji.

PRZECHLEWO W STATYSTYKACH USC
Nieco mniej urodzeń, lecz więcej zgonów. Tak wyglądają statystki Urzędu Stanu Cywilnego w Przechlewie. Dane za rok 2021 zestawiono z rokiem 2020.

W

ubiegłym roku w gminie Przechlewo przybyło 77 małych
mieszkańców. 16 z nich urodziło się
za granicą, jednak posiadają również
polskie obywatelstwo i są mieszkańcami gminy. W roku 2020 urodzeń było
o 5 więcej. Najczęściej nadawano w naszej gminie imię Szymon - tak nazwano czterech chłopców. Wśród dziewczynek zarejestrowano po trzy Zofie
i Lilianny. W porównaniu z rokiem

2020 wzrosła ilość zgonów. Wówczas
było ich 70, a w roku 2021 zarejestrowano ich 78. Tym samym ilość zgonów
i urodzeń w roku minionym jest podobna. Urodzeń było 77, a zgonów 78.
- Myślę, że jest to wskaźnik optymistyczny na tle całego kraju. Dlatego
uważam, że warto nadal inwestować w przedszkola, żłobki, aby młode
małżeństwa mogły u nas zamieszkać,
pracować i korzystać z należytej opie-

ki – mówi Krzysztof Michałowski,
Wójt Gminy Przechlewo. W porównaniu z rokiem 2020 wzrosła ilość ślubów.
W 2021 zawarto ich 29, czyli o 4 więcej niż rok wcześniej. W minionym
roku aż 15 par obchodziło jubileusze
50-lecia małżeństwa. W tym roku jedna z mieszkanek miejscowości Nowa
Wieś obchodzić będzie setne urodziny.
Przypadają one dokładnie 17 kwietnia.

GAZETA PRZECHLEWSKA
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DARY DLA POLAKÓW NA LITWIE PONOWNIE WYJECHAŁY
Z PRZECHLEWA
Prawie tona żywności, chemii gospodarczej, odzieży, zabawek i książek dotarła do Polaków mieszkających na Litwie. Zbiórkę darów prowadzono wśród mieszkańców gminy Przechlewo. Do akcji włączyły
się także lokalne firmy, organizacje pomocowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Przechlewie. Sporą pomoc zorganizowały także parafie, Polski Związek Wędkarski oraz funkcjonariusze człuchowskiej policji.

W

szystkie dary jeszcze przed Bożym Narodzeniem dotarły do
najuboższych rodzin z Podbrodzia
i okolic. To rejon położony na wschód
od Wilna. Jest on zamieszkały w większości przez Polaków. - Jesteśmy
niezmiernie wdzięczni za pamięć,
za wasze dobre serca. Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy dla
wszystkich mieszkańców Przechlewa. Ogromne podziękowania dla
każdego darczyńcy. Dziękujemy za
każdy dar, za każdy prezent. Cieszą
się z tego nasze rodziny. Cieszą się
zarówno osoby starsze, jak i młodsze. Okres świąteczny jest sam w sobie okresem radosnym. Dzięki waszej
pomocy i waszemu przybyciu jeszcze
więcej magii i ciepła odczuje każdy
z nas – mówi Edward Vorsinski,
mieszkaniec Podbrodzia. Część darów
trafiła do polskiej szkoły w Podbrodziu. W paczkach znalazły się przede
wszystkim książki, pomoce naukowe,
maseczki oraz opaski odblaskowe.
- Nisko się wam kłaniamy, bo to co
robi dla nas Polaków mieszkających
na terenie Litwy Polska, to jest naprawdę bardzo dużo. Remontowane
szkoły, dary, które wieziecie dla nas,
my rozumiemy co to jest za wysiłek.
Jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni – mówi Anna Lastovska, wicedyrektor polskiej szkoły w Podbrodziu. Łącznie bezpośrednią pomocą
objętych zostało kilkadziesiąt rodzin.
- Pragnę w imieniu rodaków, którzy
otrzymali te podarunki podziękować
wszystkim, którzy zaangażowali się
w zbiórkę, wszystkim darczyńcom
oraz mieszkańcom gminy Przechlewo. Jestem dumny z tego, że mogę
stać na czele tak zgranej i życzliwej
społeczności – mówi wójt Krzysztof
Michałowski. Przedświąteczne akcje
pomocy Polakom na Litwie organizowane są w Przechlewie od 2019 roku.
Za każdym razem powiększa się grono
darczyńców chcących wspomóc tę inicjatywę.

GAZETA PRZECHLEWSKA
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SZLACHETNA PACZKA RÓWNIEŻ W PRZECHLEWIE
Trzydzieści jeden rodzin z terenu gmin: Przechlewo, Rzeczenica i Koczała otrzymało dary w ramach
akcji Szlachetna Paczka. W dniach od 11 do 12 grudnia 2021 r. odbył się weekend cudów. To czas, gdy
przygotowane wcześniej prezenty rozwożone są do potrzebujących.

S

zlachetna Paczka jest akcją, w której wolontariusze we współpracy
z ośrodkami pomocy społecznej i innymi organizacjami pomocowymi,
przygotowują listy rodzin, którym należy pomóc. Rozeznają oni także ich
potrzeby oraz poszukują sponsorów,
którzy chcieliby spełnić marzenia potrzebujących. W ten sposób do obdarowanych dociera pomoc taka, jaka
jest im potrzebna. - W prezentach tak
naprawdę możemy znaleźć wszystko.
Od kilku ton węgla dla jednej z rodzin, aby miała opał na zimę, poprzez
pralkę, lodówkę, łóżko, szafę, opłacony turnus rehabilitacyjny – wylicza
Krzysztof Michałowski, lider rejonu Przechlewo. W całym kraju w ramach akcji Szlachetna Paczka pomoc
otrzymało ponad 17 tysięcy rodzin.
Darczyńcami są firmy, instytucje,
a czasami też osoby prywatne.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
Prawie 200 dzieci z Przechlewa i okolic wzięło udział w cyklu warsztatów mających na celu przezwyciężenie problemów związanych z pandemią. Uczniowie przez pół roku spotykali się na pozalekcyjnych
zajęciach tanecznych, wokalnych, plastycznych i rękodzielniczych. Mieli też spotkania z psychologiem.

O

rganizatorem akcji była grupa
nieformalna Koło Miłośników
Przechlewa. – Projekt miał zniwelować skutki pandemii, czyli odosobnienie, stres, brak kontaktu między
rówieśnikami. Przeprowadzaliśmy

szereg różnych warsztatów. Mam
wielką nadzieję, że dzieci uczestniczące w tych zajęciach zaczęły ze sobą
rozmawiać, zaczęły się otwierać i nabrały chęci do radosnego życia i dzieciństwa – tłumaczy Elżbieta Baran,

dyrektor GBiCK. Projekt był realizowany w ramach programu „Działaj
Lokalnie” współfinansowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

GAZETA PRZECHLEWSKA
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39 LAT NA STANOWISKU SOŁTYSA
Pierwszy raz oficjalnie została sołtysem w 1970 roku. Funkcję tę z trzema przerwami piastowała łącznie
przez 39 lat. Niedawno przeszła na zasłużoną emeryturę. Mowa o pani Helenie Krawczyk, jednym z najdłużej urzędujących sołtysów w Polsce, a wśród kobiet, prawdopodobnie najstarszą stażem.

S

P

ani Helena Krawczyk urząd sołtysa
miała w domu prawie od zawsze.
Wcześniej sołtysem w Nowej Wsi był
jej ojciec. Sprawował on tę funkcję od
1952 roku. Już wtedy, gdy chorował,
pomagała mu w jego obowiązkach.
- Zastępowałam go, jeździłam w teren, roznosiłam nakazy, przyjmowałam pieniądze, nawet na sesje
jeździłam do Sąpolna, do ówczesnej
Gromadzkiej Rady Narodowej –
wspomina pani Helena. W 1970 roku

po raz pierwszy oficjalnie sama została
wybrana sołtysem Nowej Wsi. W swojej pracy miała trzy jednokadencyjne
przerwy. Teraz uznała, że czas odpocząć. Wszystkie lata pracy wspomina
jednak bardzo miło. - To trzeba lubić
i mieć szczęście do ludzi. Ja mam ludzi
naprawdę wspaniałych. Co chcę, to
mi pomogą. Miło się dzisiaj wspomina te lata i tych mieszkańców. Gdyby
nie było fajnie, to pewnie by mnie nie
wybierali – mówi pani sołtys.

ame dobre wspomnienia o niej
mają także osoby, które z nią
współpracowały na co dzień. - Jest to
osoba, dzięki staraniom której sołectwo zostało skanalizowane, wyremontowano świetlicę, wybudowano
plac zabaw. Oprócz tego była organizatorką wielu imprez o charakterze
kulturalnym, sportowym. Dzięki jej
staraniom mieszkańcy brali udział
w wielu konkursach, w tym także
w konkursie Piękna Wieś, w którym
zajmowali czołowe miejsca – wylicza
Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Pani Helena Krawczyk
oficjalnie swój urząd złożyła 13 stycznia 2022 roku. - W swoim imieniu
oraz w imieniu całego samorządu
Gminy Przechlewo chciałbym podziękować pani Helenie za lata niełatwej
pracy i za poświęcenie, kosztem zapewne także rodziny. Teraz życzę jej
dużo zdrowia, odpoczynku, aby mimo
wszystko mogła wciąż służyć dobrą
radą w swojej miejscowości – podsumowuje wójt.

N

a stanowisku sołtysa, panią Helenę, zastąpiła Ewelina Krawczyk.
Jest ona nowo wybranym sołtysem Nowej Wsi. Życzymy jej samych sukcesów
i satysfakcji z pełnionej funkcji.

77 LAT TEMU PRZECHLEWO PONOWNIE STAŁO SIĘ
POLSKĄ MIEJSCOWOŚCIĄ
28 lutego 1945 roku po latach wojennej, a wcześniej także zaborowej zawieruchy, Przechlewo i okolice
powróciły do Polski. Co roku z tej okazji przed pomnikiem „Za Naszą i Waszą Wolność” organizowane
są okolicznościowe uroczystości. Podobnie było także w tym roku.

C

ałość poprzedziła uroczysta msza
święta, odprawiona w kościele
parafialnym. Po mszy, przed pomnikiem, rozpoczęła się część oficjalna.
Jednak zamiast okolicznościowego
przemówienia, Wójt Gminy Przechlewo, Krzysztof Michałowski,
zaapelował do mieszkańców o pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie.
– Wolność nie jest nam dana raz na
zawsze. W walce o wolność, Ukraina
pilnie potrzebuje teraz naszej pomocy

– mówił wójt. Chwilę później, w miejscowej bibliotece
zaprezentowano okolicznościową akademię. Program
artystyczny
przedstawiły
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przechlewie, z klasy
4b, przygotowane przez Bożenę Friedę. Odbył się też
wykład historyka – Mścisława Wikaryjczaka.
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ PRZECHLEWO!
Nieco wcześniej niż zwykle, bo jeszcze przed 6 grudnia, ale za to w towarzystwie kolorowego i głośnego
orszaku. Święty Mikołaj odwiedził Przechlewo. Jak co roku przybył tutaj nie saniami, lecz swoim niezwykłym pojazdem. Towarzyszyły mu śnieżynki oraz kawalkada czerwonych pojazdów.

Ś

więty Mikołaj wyruszył na trasę wcześnie rano. Odwiedzał zakłady pracy, urząd gminy, szkoły, przedszkola
i żłobek. Dla wszystkich, których spotykał na swojej drodze, miał słodkie upominki. Jak podliczył wieczorem, rozdał ich grubo ponad tysiąc. Spotkanie z Mikołajem było
także okazją do wspólnej z nim zabawy. To też liczne sesje
fotograficzne oraz marzenia szeptane mu na ucho. Przez
cały dzień Świętemu Mikołajowi towarzyszyła iście zimowa
aura. Wieczorem na placu przed dworcem autobusowym
rozpoczął się przechlewski Jarmark Bożonarodzeniowy.

Lokalni rękodzielnicy oraz handlowcy mogli tam zaprezentować i sprzedać swoje towary. W ofercie były przede
wszystkim ozdoby świąteczne, stroiki, a nawet gotowe prezenty. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich serwowały pyszne
potrawy. Była też zagroda z żywymi zwierzętami. Na scenie i przed sceną swoje umiejętności prezentowali seniorzy
z klubu seniora, młodzież z sekcji tanecznej działającej przy
domu kultury, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przechlewie, a nawet maluchy z Przedszkola Gminnego.
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WYDAWCA:
Gmina Przechlewo
OPRACOWANIE I SKŁAD:
ART - MEDIA Dariusz Kępa

WAŻNE ADRESY I TELEFONY
Urząd Gminy w Przechlewie
ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo
tel. 59 833 43 01
fax 59 833 46 31
e-mail: ug@przechlewo.pl
Gminna Biblioteka i Centrum Kultury
ul. Człuchowska 8
77-320 Przechlewo
tel. 664 450 403
e-mail: biblioteka@gbick.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 16
77-320 Przechlewo
tel. 59 83 38 341
e-mail: zgk@przechlewo.pl
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Przechlewo
ul. Młyńska 2/5
77-320 Przechlewo
tel. 691 964 855
e-mail: dyrektor@cuwgp.przechlewo.pl
Bank Spółdzielczy w Człuchowie
Oddział Przechlewo
ul. Człuchowska 24
77–320 Przechlewo
tel. 59 83 34 637

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

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
tel. 477 425 722 lub alarmowy - 112
Ochotnicza Straż Pożarna Przechlewo
ul. Dworcowa 33
tel. 59 83 34 608
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
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

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

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

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

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej. Szpital Powiatowy
w Człuchowie
ul. Szczecińska 16
77–300 Człuchów
tel. 59 834 22 81

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

