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Drodzy Mieszkańcy, Drodzy Goście Gminy Przechlewo

Niebawem Boże Narodzenie. Czas, który spędzamy w rodzinnym gronie i w spokojnym domu.  
Niech te Święta, mimo trudnych czasów i otaczających nas niepokojów, będą przeżyte w zdrowiu i radości.  

Wszystkim Wam życzę uśmiechu, odpoczynku i spokoju. 

Wielu z nas gości w swoich domach umęczonych wojną naszych braci z Ukrainy. Łączę się z nimi w bólu, jaki bezsprzecznie odczuwają, 
przeżywając ten najpiękniejszy okres w roku z dala od swojego domu i Ojczyzny.

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Przechlewo i gościom życzę spokoju, radości, uśmiechu i życzliwości.  
Niech Nowy Rok 2023 obfituje w sukcesy, zdrowie i same dobre wieści. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

Krzysztof Michałowski
Wójt Gminy Przechlewo
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MILIONY NA DROGI
Aż 16 kilometrów dróg lokalnych do końca przyszłego roku planuje wyremontować Gmina Przechlewo. 
Samorząd otrzymał na to zadanie rządowe wsparcie w wysokości ponad 9 milionów złotych, co stanowi 
95 procent kosztów całej inwestycji.

Do naprawy wyznaczono aż trzy-
dzieści cztery odcinki. - W każ-

dym sołectwie naprawiona będzie 
przynajmniej jedna droga – zapew-
nia Krzysztof Michałowski, Wójt 
Gminy Przechlewo. - Niektóre odcin-
ki będą utwardzane asfaltem, inne 
płytami betonowymi. Technologia 
będzie uzależniona od natężenia i ro-
dzaju ruchu oraz od możliwości tech-

nicznych i rodzaju podbudowy na 
danej drodze – dodaje wójt. I tak na 
przykład asfaltowe odcinki powstaną 
na drogach dojazdowych do nowo bu-
dowanej remizy OSP oraz na krótkich 
odcinkach w centrum Lisewa i Paw-
łówka.

Roboty drogowe już ruszyły. Wy-
konane są na przykład odcinki 

w Czosnowie, Sąpolnie oraz droga 
z Nowej Wsi w kierunku Krasnego. 
Cały program budowy dróg dofinan-
sowany z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład, realizowany będzie do końca 
przyszłego roku. Pierwotnie gmina 
zakładała, że cała inwestycja pochło-
nie 10 milionów złotych. Po przetargu 
okazało się jednak, że kwota ta będzie 
o 800 tysięcy złotych niższa.

Gotowa droga w Czosnowie Gotowa droga Czosnowo - Sąpolno

Budowa drogi w Sąpolnie

Budowa drogi do Krasnego

Budowa drogi w Sąpolnie

Budowa drogi do Krasnego
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REMIZA OSP I CENTRUM OPIEKUŃCZE JUŻ NIEBAWEM BĘDĄ GOTOWE
Kończą się roboty budowlane na dwóch największych tegorocznych inwestycjach Gminy Przechlewo. 
Mowa o nowej remizie dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz o centrum opiekuńczym. Oba obiekty mają 
być gotowe na początku przyszłego roku. Ich łączna wartość to ponad 7,7 miliona złotych, przy czym 
dwie trzecie tej kwoty to środki rządowe, pozyskane przez Gminę Przechlewo.

Nowa remiza oraz centrum opie-
kuńcze powstają przy ulicy Sta-

roszkolnej. Obiekty są budowane od 
podstaw. Powstająca strażnica zastąpi 
starą i niefunkcjonalną, dotychczaso-
wą siedzibę przechlewskich druhów. 
– Dla nas zmieni się bardzo dużo. 
Obecnie stacjonujemy przy ulicy 
Dworcowej. Tam nie mieliśmy swo-
jej świetlicy, ani pomieszczeń takich 
typowych, żeby można było się prze-
bierać, żeby były lepsze warunki so-
cjalne. Natomiast tutaj są większe 
możliwości, będziemy mieli własną 
świetlicę, oprócz tego kuchnię, zaple-
cza i prysznice - mówi Piotr Maślan-
ka, komendant gminny Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przechlewie. W no-
wej siedzibie będą urządzone także 
sale wykładowe. Umożliwi to prowa-
dzenie szkoleń, bez względu na porę 
roku. Do tej pory wykłady i ćwiczenia 
organizowano tylko, gdy było ciepło 
i gdy nie padało. Zajęcia odbywały się 
bowiem w terenie. 

Nowa remiza będzie też zdecydo-
wanie większa od obecnej. - Obec-

nie stacjonujemy po drugiej stronie 
ulicy i tam mamy tylko dwa boksy 
garażowe, natomiast sprzętu mamy 
już sporo. W nowej remizie będzie-
my mieli cztery boksy, a zatem cały 
sprzęt będziemy trzymać pod dachem 
– dodaje komendant.

Na wyposażeniu przechlewskiej 
jednostki oprócz dwóch wozów 

bojowych, jest też trzeci samochód 
operacyjny. Druhowie mają także łódź 
motorową niezbędną do prowadzenia 
działań na wodzie oraz pneumatycz-
ny namiot, który w kilka chwil można 
przekształcić w mini szpital polowy 
lub jednostkę dowodzenia na wypadek 
zdarzeń masowych. Cała inwestycja 
ma kosztować około 4,7 mln zł. 3 mln 
to pozyskane przez gminę dofinanso-
wanie rządowe.

Po drugiej stronie ulicy powsta-
je natomiast centrum opiekuń-

cze. Będzie to instytucja wchodząca 
w struktury Środowiskowego Domu 

Samopomocy. Posłuży ona osobom 
niepełnosprawnym oraz przewlekle 
chorym. Specjalistyczną pomoc znajdą 
w niej osoby wymagające całodziennej 
opieki. Odbędzie się to też z korzyścią 
dla rodzin, które w tej chwili tę opiekę 
sprawują. - Będzie to miejsce, w któ-
rym w określonych godzinach w cią-
gu dnia, będzie można pozostawić 
chorego, a wymagającego intensyw-
nej opieki, członka rodziny. Wówczas 
osoby, które taką opiekę sprawują na 
co dzień, będą miały czas dla siebie. 
Umożliwi im to zrobienie zakupów, za-
łatwienie prywatnych spraw, a w nie-
których przypadkach nawet podjęcie 
pracy – mówi Krzysztof Michałow-
ski, Wójt Gminy Przechlewo.

Zapisy chętnych już trwają. Są one 
przyjmowane w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Przechlewie. 
Tam też udzielane są informacje na te-
mat zakresu usług oraz rodzaju scho-
rzeń, z jakimi pacjenci mogą być przyj-
mowani. 

Centrum opiekuńcze ma być gotowe 
w pierwszym kwartale przyszłego 

roku. Będzie ono mogło pomieścić do 
czterdziestu podopiecznych. Z nowej 
placówki będą mogli korzystać nie tyl-
ko mieszkańcy gminy Przechlewo. Bu-
dowa obiektu ma kosztować niespełna 
3 mln zł. 2 mln to pozyskane przez 
Gminę Przechlewo dofinansowanie 
rządowe.

Budowa remizy OSP

Budowa centrum opiekuńczego
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TRWA ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO
Sala gimnastyczna, sale terapeutyczne oraz pomieszczenia edukacyjne dla kolejnych pięćdziesięcior-
ga dzieci. Tak po rozbudowie zmieni się Przedszkole Gminne w Przechlewie. Prace budowlane trwają. 
Wszystko ma być gotowe pod koniec 2023 roku.

Rozbudowa przechlewskiego przed-
szkola polega na dobudowaniu 

do istniejącego obiektu, dodatkowego 
skrzydła. Zwiększy to powierzchnię 
użytkową i funkcjonalność całej pla-
cówki. Rozwiąże też problem braku 
miejsc w tymże przedszkolu. - Za-
wsze była odmowa przyjęcia jakiejś 
części dzieci do przedszkola. Nawet 
już w szkole uruchomiliśmy oddziały 
przedszkolne. Czas najwyższy wrócić 
do punktu, w którym to przedszkole 
pełni swoją funkcję, czyli przyjmu-
je wszystkie dzieci, a nauka przed-
szkolna odbywa się przedszkolu, 
a nie w szkole – mówi Leszek Łozo-
wicki, przewodniczący Rady Gminy 
Przechlewo. Rozbudowa przedszkola 
w Przechlewie będzie kosztowała 7,610 
mln zł. 4,250 mln zł Gmina Przechle-
wo pozyskała ze środków rządowych.

SKATE PARK JESZCZE W TYM ROKU
Do końca tego roku w Przechlewie gotowy będzie skatepark. Powsta-
nie on w parku nad Jeziorem Przechlewskim. Prace budowlane już 
trwają.

Budowany skatepark 
będzie pierwszym ta-

kim w gminie. Powsta-
je on na terenie rekre-
acyjnym przy istniejącej 
już plaży i placu zabaw. 
Będzie to uzupełnienie 
istniejącej infrastruk-
tury. – Myślę, że wielu 
osobom, które interesu-
ją się jazdą na rolkach, 
deskach, rowerach, ten 
kompleks na pewno się 
spodoba – mówi Krzysz-
tof Michałowski, Wójt 
Gminy Przechlewo. In-
westycja ma kosztować  
267 tys. zł, z czego 65 tys. 
stanowi dofinansowane 
z PROW. 

Jak zapowiada wójt, niebawem rozpocznie się także budowa ścieżki pieszo- 
-rowerowej wokół Jeziora Przechlewskiego. Dzięki temu zarówno nowa pro-

menada, jak i skatepark, plaża, park i plac zabaw, staną się nową, popularną 
strefą rekreacyjną Przechlewa.

SĄ PIENIĄDZE NA ROZBUDOWĘ 
KANALIZACJI I WODOCIĄGÓW
Kolejne 2 mln zł dofinansowania 
w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład otrzymała Gmina 
Przechlewo na rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Największe prace będą prowa-
dzone w samym Przechlewie.

Gmina Przechlewo planuje rozbu-
dować sieć kanalizacyjną i wodo-

ciągową, przede wszystkim o miejsca, 
w których jej jeszcze nie ma. Chodzi 
tu między innymi o tereny, na któ-
rych powstają nowe osiedla lub dzia-
łają zakłady pracy. – Cieszy nas to 
dofinansowanie, gdyż pozwoli nam 
ono zrobić przyłącza oraz wymienić 
pewne elementy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Przechlewie, przez 
co na pewno zwiększy się atrakcyj-
ność terenów, gdzie te sieci powstaną 
– mówi Krzysztof Michałowski, 
Wójt Gminy Przechlewo.

Opracowano już plan robót. Nieba-
wem rozstrzygnięty będzie prze-

targ. Prace budowlane rozpoczną się 
wiosną przyszłego roku.
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DROGA DO „MACIEJOWIC” GOTOWA
Ponad 213 tysięcy złotych kosztowała modernizacja drogi do tak zwanych Maciejowic w Przechle-
wie. Zwycięska propozycja cenowa była niemalże identyczna jak kosztorys opracowany przez gminę,  
co w obecnej sytuacji rynkowej, nie jest takie oczywiste.

Rosnące ceny materiałów budowla-
nych oraz koszty pracy powodu-

ją, że oferowane w przetargach ceny 
są sporo wyższe od oczekiwań gmin. 
Nowa inwestycja drogowa w Przechle-
wie była realizowana w cenie, jaką za-
łożyli gminni eksperci. Prace zostały 
zakończone – zapewnia Krzysztof 
Michałowski, Wójt Gminy Przechle-
wo. - Wyznaczona do remontu droga 
była w bardzo złym stanie, częściowo 
gruntowa, częściowo brukowana – 
dodaje wójt. Po remoncie droga zyska-
ła nową nawierzchnię asfaltową oraz 
pobocza. Na realizację tego zadania 
Gmina Przechlewo otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 106 tysięcy zło-
tych w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

PRZECHLEWSKI PSZOK PRZECHO-
DZI GRUNTOWNĄ PRZEBUDOWĘ

Około 2 mln zł kosztować będzie 
rozbudowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów w Przechlewie. 
Nowy obiekt zastąpi istniejące 
od lat składowisko przy kotłowni 
komunalnej. Nowo zbudowany 
obiekt będzie jednym z najnowo-
cześniejszych w regionie. 

Obecnie Gmina Przechlewo nie 
posiada PSZOK-u z prawdziwe-

go zdarzenia. Odpady, takie jak opo-
ny czy elektrośmieci, składowane są 
na placu przy kotłowni. Stąd decyzja 
o modernizacji Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów. - Chcemy też, aby 
nasza gmina była wciąż postrzega-
na jako czysta i ekologiczna – mówi 
Wójt Gminy Przechlewo, Krzysztof 
Michałowski. - Będzie wykonane 
utwardzenie placu. Zostaną wyko-
nane boksy do segregacji odpadów. 
Będzie także zamontowana waga dla 
aut, które będą przyjeżdżały. Całość 
nie tylko ułatwi pracę naszym pra-
cownikom, ale także dostarczanie od-
padów wielkogabarytowych miesz-
kańcom – dodaje wójt. Zadanie jest 
niemalże w całości dofinansowane ze 
środków rządowych. Ma być ono zre-
alizowane do końca roku.

NOWE OŚWIETLENIE ULICZNE W PRZECHLEWIE
Sześć nowych punktów świetlnych zbudowano przy drodze wyjazdo-
wej z Przechlewa w kierunku Człuchowa. Jest to też odcinek prowa-
dzący na plażę przy Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz do supermar-
ketów. 

Nowe oświetle-
nie poprawiło 

bezpieczeństwo na 
drodze. Chodzi tu 
przede wszystkim 
o pieszych, którzy 
są teraz bardziej 
widoczni, między 
innymi na przejściu 
przy marketach. Do 
tej pory nie było tam 
lamp ulicznych. Po 
zmroku widoczność 
pieszych lub rowie-
rzystów porusza-
jących się wzdłuż 
drogi była mocno ograniczona. – Ten odcinek jest bardzo uczęszczany przez 
naszych mieszkańców i gości. Myślę, że zwiększy do bezpieczeństwo szczegól-
nie w okresie jesienno - zimowym, gdy wiele osób udaje się też na zakupy do 
dyskontów – mówi Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Przechlewo. Cała 
inwestycja kosztowała 60 tysięcy złotych. Zadanie zostało sfinansowane po po-
łowie przez Gminę Przechlewo oraz spółkę Energa Oświetlenie. 

To nie pierwsza rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Przechle-
wo. Nowe punktowe oświetlenie powstało także przy kościele św. Anny 

i przy szkole w Sąpolnie. W przygotowaniu są projekty i kosztorysy kolejnych 
takich inwestycji. 
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BĘDZIE REMONT PLACÓW ZABAW W GMINIE PRZECHLEWO
Dwieście tysięcy złotych na modernizację placów zabaw otrzymało Przechlewskie Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Gospodarczych. Są to unijne pieniądze pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Wystarczą one na przebudowę trzech obiektów.

Wyznaczone do rewitalizacji place 
znajdują się w miejscowościach: 

Przechlewo, Nowa Wieś i Pawłów-
ko. – Są to obiekty już stare, mające 
po kilkanaście lat. Sprzęt, który na 
tych placach stoi, nie jest najnowszy, 
a jego stan budzi już nasze zastrze-
żenia. Dlatego do Urzędu Marszał-
kowskiego został złożony wniosek 
przez Przechlewskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Gospodarczych. Otrzymał 
on wsparcie w wysokości 200 tysięcy 
złotych – mówi Krzysztof Micha-
łowski, Wójt Gminy Przechlewo.

Prace modernizacyjne rozpoczną 
się jeszcze w tym roku. Lokaliza-

cja przebudowywanych placów nie 
zmieni się. Będą one za to urządzane  
i wyposażane na nowo.

LAPTOPY Z PROGRAMU GRANTY PPGR SĄ JUŻ U NASZYCH UCZNIÓW
334 nowe laptopy trafiły do uczniów z Gminy Przechlewo. Samorząd, podobnie jak inne w regionie, rów-
nież przystąpił do rządowego programu Granty PPGR. Dzięki temu możliwy był zakup sprzętu o łącznej 
wartości ponad 800 tysięcy złotych.

Wszystkie komputery są już roz-
dysponowane. - Trafiły one do 

dzieci z rodzin, w których ktoś kiedyś 
pracował w Państwowych Gospodar-
stwach Rolnych. Mam nadzieję, że 
będą im służyły długie lata. Wspomo-
gą naukę, rozwój i będzie to też takie 
okno na świat. Obecnie na szczęście 

nie mamy nauki zdalnej, ale jeżeli 
jakaś sytuacja losowa spowoduje, 
że uczeń nie będzie mógł uczęszczać 
do szkoły, to z pewnością taki sprzęt 
pomoże przy odrabianiu lekcji, pi-
saniu prac. Na pewno się przyda 
– mówi Krzysztof Michałowski, 
Wójt Gminy Przechlewo. Program był 

w całości finansowany z budżetu pań-
stwa. Uczniowie otrzymali komputery 
za darmo. Były one przyznawane na 
wniosek zainteresowanego, pod wa-
runkiem udokumentowania pokre-
wieństwa i faktu zatrudnienia, które-
goś z przodków w byłych PGR.

Wyznaczony do modernizacji plac zabaw w Nowej Wsi
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PIERWSI HONOROWI OBYWATELE GMINY PRZECHLEWO
Profesor Jan Lubiński oraz Joanna Concejo to pierwsi Honorowi Obywatele Gminy Przechlewo. Oboje 
odebrali już przyznane im tytuły. Ceremonie ich wręczenia odbyły się w lipcu – dla prof. Jana Lubiń-
skiego oraz we wrześniu – dla Joanny Concejo. Honorowy Obywatel Gminy Przechlewo to najwyższe 
wyróżnienie przyznawane przez samorząd osobom, które w sposób szczególny przysłużyły się promocji 
Gminy Przechlewo w Polsce i na świecie.

Profesor Jan Lubiński to świato-
wej sławy genetyk, znany w całej 

Europie onkolog, kierownik Między-
narodowego Centrum Nowotworów 
Dziedzicznych oraz Zakładu Genetyki 
i Patomorfologii Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego. - Jestem bar-
dzo zaszczycony, bardzo radosny, 
dlatego, że ja jestem w sposób auten-
tyczny, naturalny z tym Przechlewem 
związany. W tym Przechlewie auten-
tycznie przeżyłem ten najważniejszy 
okres kształtowania osobowości, czyli 
ten okres od urodzenia. Urodziłem się 
tutaj w Przechlewie, w szkole, bo ro-
dzice byli nauczycielami. Ja te pierw-
sze 18 lat swojego życia przeżyłem 
tutaj właśnie. Do dzisiaj mam przed 
oczami te 18 lat tego dojrzewania 
i muszę powiedzieć, że z ogromnym 
szacunkiem i z ogromną radością 
wspominam tamten czas, bo on był 
świetny. Myślę, że tutaj bardzo dużo 

mądrych rzeczy się nauczyłem – mó-
wił po ceremonii prof. Jan Lubiń-
ski.

Drugą wyróżnioną tytułem Ho-
norowego Obywatela Gminy 

Przechlewo jest Joanna Concejo  
(z d. Iwankowicz) - artystka, graficzka 
i ilustratorka. Jej prace zdobią książki 
polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. - To 
bardzo ważne dla mnie wyróżnienie. 
Często bywam w Przechlewie, bo tu 
się wychowałam i mam z tym miej-
scem wiele miłych wspomnień. Wy-
jątkowe jest dla mnie to, że otrzyma-
łam honorowe obywatelstwo Gminy 
Przechlewo – mówiła po odebraniu 
tytułu, Joanna Concejo.

Tytuł Honorowego Obywatela Gmi-
ny Przechlewo przyznaje Rada 

Gminy. Wyróżnieni oprócz kopii 
uchwały potwierdzającej nadanie ty-
tułu, otrzymali również pamiątkową 

rycinę, przestawiającą postać białego 
kruka – symbolu wyjątkowości.

We wrześniu odbyły się także spo-
tkania honorowych obywateli 

z mieszkańcami Przechlewa. Zapis 
wideo z obu wydarzeń udostępniono 
w internecie. Można je obejrzeć na 
platformie YouTube skanując poniż-
sze kody QR.

Wideozapis 
spotkania 

z prof. Janem 
Lubińskim 

Wideozapis 
spotkania 
z Joanną 
Concejo
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Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
ur. 7.01.1953 r. w Przechlewie

Światowej sławy genetyk. Absolwent Pomorskiej Akade-
mii Medycznej. Doktorat i  habilitację uzyskał w  PAM, 
Kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów 
Dziedzicznych oraz Zakładu Genetyki i  Patomorfologii 
PUM. Twórca szczecińskiej szkoły genetyki medycznej 
oraz unikatowego w  skali międzynarodowej Centrum 
Diagnostyki i  Leczenia Nowotworów Dziedzicznych – 
Ośrodka Onkologii Uniwersyteckiej PUM. Ekspert Unii 
Europejskiej w  zakresie badań nad nowotworami dzie-
dzicznymi. Członek honorowy wielu Polskich Towa-
rzystw Naukowych. Doktor honoris causa Uniwersytetów 
w Rydze i Szczecinie. Jego opracowania naukowe, a  jest 
ich ponad 700, cenione są na całym świecie. Jest on au-
torem kilkudziesięciu patentów z  dziedziny medycyny.  
Od lat najwyżej cytowany w świecie polski badacz z ob-
szaru biomedycyny i  onkologii. Odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Joanna Concejo
ur. 22.03.1971 r. w Słupsku

Artystka, graficzka, ilustratorka. Absolwentka koszaliń-
skiego liceum plastycznego, a później także Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Urodziła się w Słupsku, lecz 
całe dzieciństwo spędziła w Przechlewie. Specjalizuje się  
w ilustrowaniu książek, w tym także okładek publikacji 
polskiej noblistki, Olgi Tokarczuk. Wraz z nią współ-
tworzyła także popularne opowiadanie „Zgubiona du-
sza”. Prace plastyczne Joanny Concejo znane są nie tylko  
w Europie, ale także w Korei, Tajwanie i Meksyku. Były 
one prezentowane na kilkudziesięciu wystawach zbio-
rowych i indywidualnych. Laureatka wielu nagród.  
Do najbardziej prestiżowych należą: Calabria Encanta-
ta, Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY 2013, za ilustra-
cje do książki „Książę w cukierni”, wyróżnienie w kate-
gorii Fiction w Bologna Ragazzi Award 2018 za książkę  
„Zgubiona dusza”. Grand Prix D’illustration MIJ (Mu-
sée d’Illustration Jeunesse) miasta Moulins / Francja,  
za książkę „Senegal”. 
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DZIEŃ FLAGI I ŚWIĘTO KONSTYTUCJI W PRZECHLEWIE
Stumetrowa biało-czerwona flaga niesiona przez mieszkańców i gości, była jednym z najbardziej wido-
wiskowych momentów obchodów majowego święta w Przechlewie. 3 maja zorganizowano uroczystość, 
która łączyła Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony 2 maja wraz ze Świętem Konstytucji, 
obchodzonym 3 maja.

Całość zainaugurowała uroczysta 
msza święta. Po mszy, przed po-

mnikiem „Za Naszą i Waszą Wolność”, 
odbyła się część oficjalna. Mieszkańcy 
odśpiewali tam wspólnie hymn pań-
stwowy. Przed obeliskiem złożono 
także kwiaty. Później wszyscy zgro-
madzeni rozwinęli stumetrową flagę. 
W asyście orkiestry dętej niesiono ją 
ulicami Przechlewa. - To wspaniała 
demonstracja naszego patriotyzmu 
i przywiązania do symboli narodo-
wych – mówił podczas uroczystości 
- Krzysztof Michałowski, Wójt 
Gminy Przechlewo. Podsumowaniem 
uroczystości był minipiknik przed bi-
blioteką, przygotowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich „Sikoreczki” 
z Pawłówka.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PRZECHLEWIE
Nie tylko mieszkańcy, ale też liczni goście z sąsiednich miejscowości wzięli udział w tegorocznych prze-
chlewskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Tym razem było wyjątkowo, ponieważ w ce-
remonii uczestniczyli także żołnierze z 52. Batalionu Remontowego w Czarnem. Ogromnym wzrusze-
niem było też wystąpienie dwóch młodych Ukrainek.

Obchody Narodowego Święta Nie-
podległości zainaugurowała uro-

czysta msza święta. Została ona od-
prawiona w kościele pw. św. Anny 
w Przechlewie. Po mszy przed pomni-
kiem „Za Naszą i Waszą Wolność” 
odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, 
odczytano apel poległych oraz złożo-
no wiązanki kwiatów. - Jestem dum-
ny z Was moi mieszkańcy, wyrażam 

podziw i uznanie, za to, jak potrafi-
liście w tych trudnych czasach, stać 
na straży wolności, nie tylko naszej, 
ale także naszych sąsiadów, którzy 
w dzisiejszych czasach muszą wal-
czyć o swoją wolność. Spotykamy się 
przy pomniku, którego napis mówi: 
„Za Naszą i Waszą Wolność”. Zna-
mienne to dzisiaj słowa, potrafiliście 
przyjąć pod swój dach ponad 200 

kobiet i dzieci z walczącej Ukrainy, 
zebrać pomoc materialną i podzielić 
się nią. Zresztą robicie to do dzisiaj, 
za co Wam serdecznie dziękuję – mó-
wił podczas uroczystości, Krzysztof 
Michałowski, Wójt Gminy Prze-
chlewo. W odpowiedzi na te słowa, 
przed zgromadzonymi wystąpiły dwie 
mieszkające w Przechlewie Ukrainki.  
- Wyznaję słowa szczerej wdzięcz-
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ności za bezcenną pomoc okazaną 
rodzinom ukraińskim, które były 
zmuszone zostawić swoje domy przez 
konflikt zbrojny w naszym kraju. 
Dziękuję Rządowi Polskiemu, Gminie 
Przechlewo, w szczególności władzom 
gminy, bibliotece, wszystkim zaanga-
żowanym ludziom, którzy pomaga-
li jak mogli, przyjęli nas jak swoich. 
Chwała Polsce i chwała Ukrainie – 
mówiła pani Nina. - Ja z moją mamą, 
podobnie jak wielu moich rodaków, 
musieliśmy uciekać z Ukrainy, bo od 
wielu miesięcy toczy się tam brutal-
na wojna. Mamy jednak szczęście, że 
los skierował nas tu, na Ziemię Prze-
chlewską, gdzie zostaliśmy bardzo 
dobrze przyjęci. W Przechlewie czuje-
my się jak w domu. Za to wszystko, za 
tą dobroć, za okazane nam otwarte 
serca w imieniu własnym i wszyst-
kich moich rodaków chciałabym 
z tego miejsca serdecznie wszystkim 
podziękować – dodała mała Andżeli-
ka. Krzysztof Michałowski wspominał 
także o ważnej roli pielęgnacji poko-
ju, który jest gwarantem utrzymania 
niepodległości. - Znamienne są słowa 
Józefa Piłsudskiego, który mówił, że 
Wolność raz dana, nie jest na zawsze. 

Jesteśmy pokoleniem, które nie pa-
mięta zła wojen, dla którego absolut-
nym standardem jest życie w wolnym 
kraju, któremu słowo „niepodległość” 
często kojarzy się tylko ze stronami 
podręczników od historii. Ciąży na 
nas patriotyczny obowiązek nie utra-
cenia tego, o co nasi przodkowie tak 
bardzo walczyli – dodaje wójt.

Tegorocznym przechlewskim ob-
chodom święta niepodległości to-

warzyszył też ceremoniał wojskowy. 
Odczyatano także apel poległych i od-
dano salwę honorową. Po oficjalnej 
uroczystości można było także obej-
rzeć sprzęt, jakim posługują się żoł-
nierze z czarneńskiej jednostki. Była 
też okolicznościowa akademia przygo-
towana przez uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Przechlewie. Natomiast 
stoisko ze słodkościami przygotowały  
panie ze stowarzyszenia „I Love Prze-
chlewo”.
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DOŻYNKI GMINNE 2022
Nie tylko rolnicy, sadownicy i pszczelarze, ale także pozostali mieszkańcy i goście z sąsiednich powiatów 
uczestniczyli w tegorocznych Dożynkach Gminnych w Przechlewie. I choć pogoda nie rozpieszczała, set-
ki osób bawiły się do późnych godzin nocnych.

Uroczystości dożynkowe rozpo-
częła msza święta, odprawiona 

w kościele pw. św. Anny. Liturgii prze-
wodniczył proboszcz parafii w Prze-
chlewie ks. Krzysztof Jakubek. Kon-
celebransem był ks. Mariusz Werner, 
proboszcz sąsiedniej parafii w Sąpo-
lnie. W trakcie nabożeństwa, zgodnie 
z tradycją, poświęcono nie tylko przy-
niesione wieńce i kosze z plonami, ale 
także zboże, które zapoczątkuje kolej-
ne zasiewy.

Po mszy korowód dożynkowy udał 
się na stadion przy ul. Szkolnej. Ca-

łość prowadzili starostowie dożynek. 
W tym roku funkcję tę pełnili Ewa 
Macierzyńska i Marek Koska. 
Barwnym uzupełnieniem ceremonii 
była parada odświętnie przystrojo-
nych pojazdów rolniczych. - Na uwa-
gę zasługuje także przygotowanie 
dekoracji dożynkowych. Zwyczajowo 
stawia się je przy posesjach rolników 
i sadowników. Wszak to ich najważ-

niejsze święto – mówi Krzysztof 
Michałowski, Wójt Gminy Przechle-
wo. – Raz w roku mają oni okazję 
spotkać się wspólnie, podziękować 
za to, co zbiorą, za wszystkie plony 
na które przez cały rok czekają, więc 
jest to okazja na i radość, i podzięko-
wanie za to wszystko, co ich spotkało  
– dodaje wójt. Ukoronowaniem tego 
wydarzenia była ceremonia dzielenia 
się pieczywem, przygotowanym z te-
gorocznych zbiorów.

Tradycją przechlewskich dożynek 
są także plebiscyty na najładniej-

szy wieniec dożynkowy oraz dożynko-
wy przysmak. W konkursie wieńców 
w tym roku pierwsze miejsce zajęło 
sołectwo Sąpolno, drugie sołectwo 
Przechlewo, trzecie sołectwo Szczytno. 
Dożynkowym przysmakiem ogłoszono 
miód z Pasieki Maja. Dożynki to także 
rywalizacja sportowo - sprawnościo-

wa na wesoło. Mowa tu o konkursie 
sołectw. Reprezentanci poszczegól-
nych miejscowości rywalizowali ze 
sobą między innymi zbierając i obie-
rając ziemniaki, przetaczając balot 
słomy, czy przesypując zboże przy 
pomocy łyżki stołowej. W tej rywali-
zacji bezkonkurencyjnym okazało się 
sołectwo Pakotulsko. Drugie miejsce 
zajęło sołectwo Lisewo. Trzecie miej-

sce przypadło sołectwu Przechlewo.  
Po zmroku na scenie pojawił się Sła-
womir Świerzyński ze swoim zespo-
łem Bayer Full. Z głośników popłynę-
ły największe przeboje tej formacji. 
Nic więc dziwnego, że wydarzenie to 
zgromadziło przed sceną setki fanów 
zespołu. Muzyczny wieczór zakończyła 
dyskoteka pod chmurką.
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA
Kolorowa i głośna ekipa bajko-
wych postaci odwiedziła 14 miej-
scowości w Gminie Przechlewo. 
Wszystko to z okazji Dnia Dziec-
ka.

W Przechlewie ma on formułę ob-
jazdową. To nie dzieci przyjeż-

dżają na imprezę, lecz to impreza przy-
jeżdża do dzieci. Tradycją stało się to, 
że dla wszystkich są drobne upominki. 
Są też zabawy i spotkania z wyma-
rzonymi postaciami. W tym roku we 
wszystkich czternastu minifestynach 
wzięło udział łącznie kilkaset dzieci.

CUDA – WIANKI W PRZECHLEWIE
Kilkuset podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa pomorskiego i kujaw-
sko-pomorskiego odwiedziło Przechlewo. Wszystko to w ramach cyklu spotkań integracyjnych organi-
zowanych dla osób niepełnosprawnych. Tegoroczna impreza w Przechlewie odbywała się pod hasłem: 
„Cuda – Wianki”. 

Festyn organizowany był na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 

plaży nad Jeziorem Końskim. Przy ład-
nej pogodzie to doskonałe miejsce na 
takie spotkania – mówi Arleta Szu-
macher, kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Przechlewie.  
- Chcemy po prostu miło spędzić czas. 
Mamy przygotowane konkurencje 
sportowe, występy artystyczne, jest 
też poczęstunek – dodaje. Podobne 
spotkania organizowane są cyklicznie 
w różnych miejscowościach na Pomo-
rzu i Krajnie. - Chodzi o integrację 
osób niepełnosprawnych. Jeszcze nie-
dawno był przecież trudny czas zwią-
zany z pandemią. Osoby te nie mogły 
się spotykać. Teraz, gdy ograniczenia 
zostały zniesione, korzystamy z tego 
przywileju. Zapraszamy do nas. Za 
tydzień jedziemy do Brus, z dwa ty-
godnie jedziemy do Więcborka – opo-
wiada Arleta Szumacher.

Oprócz podopiecznych Środowi-
skowego Domu Samopomocy 

z Przechlewa w wydarzeniu wzięli 

udział także przedstawiciele podob-
nych placówek z Człuchowa, Brus, 
Czerska i Więcborka.
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OGROMNY SUKCES II WIOSENNYCH TARGÓW OGRODNICZYCH
Ponad stu wystawców i tysiące zadowolonych klientów. Tak Gmina Przechlewo podsumowała  
organizowane przez siebie II Wiosenne Targi Ogrodnicze – Przechlewo 2022. Odbyły się one w dniach 
23-24 kwietnia 2022 r. na lotnisku w Sąpolnie w gminie Przechlewo.

Po przerwie związanej z pande-
mią wydarzenie powróciło do ka-

lendarza imprez gminy Przechlewo. 
Wiosenne targi są największą ogrod-
niczą imprezą handlową w północnej 
Polsce. Przyjeżdzający tam wystawcy,  
to nie tylko duże firmy z branży ogrod-
niczej i rolnej, ale także drobni han-
dlowcy oraz właściciele gospodarstw 
szkółkarskich i kwiaciarni. - Byli to 
wystawcy, którzy przyjechali nie tyl-
ko z naszego regionu, nie tylko z na-

szego województwa, ale także z in-
nych regionów, z centralnej Polski, 
czy z zachodniej części naszego kraju 
– mówi Krzysztof Michałowski, 
Wójt Gminy Przechlewo.

Targom towarzyszyły również liczne 
imprezy i wydarzenia. Wśród nich 

była m.in. Wystawa Koni Zimnokrwi-
stych. Dodatkowymi atrakcjami były 
koncerty, wesołe miasteczko i pokaz 
jazdy kaskaderskiej. - Cieszymy się, 

że pomysł, który zapoczątkowaliśmy 
trzy lata temu i mogliśmy zrealizo-
wać po przerwie związanej z pan-
demią, okazał się takim sukcesem.  
To napędza nas do dalszej pracy, aby 
rozwijać tę imprezę – podsumowuje 
wójt.

Znany jest też termin przyszło-
rocznych targów. Obędą się one 

w dniach 22-23 kwietnia 2023 r., 
również na lotnisku w Sąpolnie.

Sponsorami strategicznymi II Wiosennych Targów Ogrodniczych - Przechlewo 2022 byli:

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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NARODOWE CZYTANIE W PRZECHLEWIE
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza wybrzmiały w tym roku w Przechlewie w sposób wyjątkowy, 
bo wprost z miejsca, w którym powstały. Tegoroczna akcja Narodowego Czytania była organizowana we 
współpracy z Polakami na Litwie. Za pomocą łącz internetowych, wspólne czytanie poprowadzili w Pol-
sce – nauczyciele, młodzież i seniorzy, a na Litwie – parlamentarzyści oraz działacze społeczni. 

Tegoroczne Narodowe Czytanie 
w Przechlewie miało inną niż do-

tychczas formułę. Wszyscy zaintere-
sowani spotkali się w sobotę (2.09) 
o godzinie 9.00 w Kinie za Rogiem 
„Filipinka”. Tam, dzięki łączom in-
ternetowym, zorganizowana została 
telekonferencja z Polakami mieszkają-
cymi w Wilnie i okolicach. Mickiewi-
czowskie „Ballady i romanse” czytano 
na przemian - w Polsce i na Litwie. 

Po stronie litewskiej wystąpili: 
Beata Pietkiewicz, poseł na 

Sejm Republiki Litewskiej, Edward 
Worszyński, asystent posłanki oraz 
Anna Łastowska, prezes święciań-
skiego oddziału rejonowego Związku 
Polaków na Litwie. W Przechlewie 
utwory Adama Mickiewicza czytali na-
uczyciele, młodzież, seniorzy oraz pra-
cownicy biblioteki.

Tegoroczne wydarzenie i związa-
na z nim formuła, była tym bar-

dziej wyjątkowa, iż w tym roku mija 
dokładnie 200 lat od opublikowania 
w Wilnie pierwszego tomu poezji Ada-
ma Mickiewicza „Ballady i romanse”. 
Wydarzenie to wyznaczyło początek 
dziejów poezji romantycznej w Polsce.

NOC BIBLIOTEK RÓWNIEŻ W PRZECHLEWSKIEJ PLACÓWCE
Seanse filmowe, spotkania z bibliotekarzami i rekomendacje nowości wydawniczych. Tak wyglądała te-
goroczna Noc Bibliotek organizowana przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przechlewie. Jest 
to ogólnopolska akcja, do której przechlewska placówka również się przyłącza.

Tegoroczna Noc Bibliotek odbyła 
się 1 października. - Rozpoczęli-

śmy seansami filmowymi dla dzieci. 
Wszyscy chętni obejrzeli w tym roku 
„Akademię Pana Kleksa”, „Szatana 
z siódmej klasy” i „Konopielkę” - mówi 
Elżbieta Baran, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Biblioteki w Prze-
chlewie. Cały czas była też czynna 
wypożyczalnia książek oraz kącik ma-
lucha, który jest kolejną atrakcją prze-
chlewskiej biblioteki. Zainteresowani 
mogli także pograć w gry planszowe 
lub zwiedzić izbę regionalną.
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JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĄPOLNIE
90 lat ma już budynek Szkoły Podstawowej w Sąpolnie. Z tej okazji 11 czerwca odbyły się tam uroczysto-
ści jubileuszowe.

Historia szkolnictwa w Sąpolnie 
sięga roku 1819, jednak obecna 

szkoła powstała dopiero w roku 1932. 
Kształciło się w niej już kilka poko-
leń mieszkańców Sąpolna i okolic. To 
z myślą o nich przygotowano niezwy-
kle dostojną uroczystość. – Była to 

okazja do wspomnień, dlatego po-
prosiliśmy wszystkich absolwentów 
i emerytów, którzy kiedyś u nas pra-
cowali, aby przyszli, wspólnie spotkać 
się, porozmawiać, powspominać, 
może zobaczyć siebie na jakiś starych 
zdjęciach - mówi Mirosław Ginter,  

dyrektor Szkoły Podstawowej w Są-
polnie. W jubileuszowym programie 
uroczystości był także festyn rodzin-
ny oraz mecz w siatkówkę, w którym 
zmierzyli się byli i obecni uczniowie 
szkoły.

NA PLAŻY OSIR POWSTAŁ NOWY MURAL
Kajaki, rzeka, las i dobra pogoda – takie właśnie symbole umieszczono na muralu namalowanym na 
budynku wypożyczalni sprzętu pływającego na plaży OSiR w Przechlewie. 

Wszyscy odwiedzający plażę nad 
Jeziorem Końskim, mogą tam 

podejść i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. - Mural został wykonany po 
to, aby turyści łatwiej dostrzegli miej-
sce, w którym znajduje się nasza wy-
pożyczalnia sprzętu pływającego. Bu-
dynek ten znajduje się przy jeziorze. 
Do tej pory był on mało widoczny. 
Teraz z pewnością wszyscy goście od-
wiedzjący nasz ośrodek, łatwo dotrą 
do tego miejsca, bo jest to obecnie naj-
bardziej charakterystyczny budynek 
na naszm ośrodku – mówi Micha-
lina Krasowska, dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Przechlewie.  
Tradycja malowania murali w Prze-
chlewie ma już kilkanaście lat. Pierw-
sze, współczesne, powstały po roku 
2000 między innymi na elewacjach 
budynków miejscowego przedszkola 
i szkoły.



GAZETA PRZECHLEWSKA 17

NOWE LOKALE MIESZKALNE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
20 osób zamieszkało w byłym biurowcu Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie. Wszyscy to uchodźcy 
z Ukrainy. Gmina Przechlewo zorganizowała tam dodatkowe miejsca noclegowe dla tych, którzy wciąż 
potrzebują schronienia przed wojną.

Pokoje, sanitariaty i pomieszczenia 
socjalne urządzono w parterowym 

biurowcu, w którym kiedyś znajdowa-
ła się siedziba nadleśnictwa. Wnętrze 
przebudowano i dostosowano do ce-
lów mieszkalnych. – W obiekcie znaj-
dują się toalety, łazienki, pomieszcze-
nia gospodarcze do suszenia ubrań, 

do prania, do prasowania. W obiekcie 
znajduje się również kuchnia, świe-
tlica, internet i telewizor – wylicza 
Krzysztof Bartczak z Urzędu Gmi-
ny w Przechlewie. W budynku miesz-
kają w większości kobiety z dziećmi. 
Każda rodzina ma swój pokój. Kuch-
nia, świetlica i sanitariaty są wspólne.  

Nadleśnictwo Niedźwiady kilka lat 
temu zbudowało dla siebie nową 

siedzibę. Od tego czasu, stary budynek 
stał pusty. Leśnicy zgodzili się użyczyć 
go gminie, aby ta mogła tam urządzić 
mieszkania dla uchodźców. 

MINISTERIALNE ODZNACZENIE TRAFIŁO DO PRZECHLEWA
Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego odznaczono Wójta Gminy Przechlewo, 
Krzysztofa Michałowskiego. Wyróżnienie przyznał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Wyróżnienie ma charakter presti-
żowy. Nie niesie za sobą żadnej 

gratyfikacji finansowej. Jest ono przy-
znawane osobom szczególnie zaanga-
żowanym w działalność samorządową 
w Polsce. - Cieszy mnie fakt, że moja 
praca na rzecz samorządu, dla miesz-
kańców, została zauważona. Moty-
wuje mnie to do dalszej pracy, aby jak 
najlepiej wykonywać powierzone mi 
zadania i rozwijać naszą małą ojczy-
znę – mówi wójt Krzysztof Micha-
łowski.

W tym roku podobną odznakę 
wręczono 96 osobom. Wójt 

Gminy Przechlewo był jedynym wy-
różnionym samorządowcem z powia-
tu człuchowskiego. 



GAZETA PRZECHLEWSKA18

DWA LATA BEZ KREDYTÓW! 
- ASOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY PRZECHLEWO UDZIELONE
Jednogłośnie Rada Gminy Przechlewo udzieliła Wójtowi Gminy Krzysztofowi Michałowskiemu, ab-
solutorium z wykonania budżetu za rok 2021. Samorząd podsumował też miniony rok w inwestycjach  
i finansach gminy.

Ubiegłoroczny budżet Przechlewa 
zamknął się kwotą prawie 42 mi-

lionów złotych po stronie dochodów 
i ponad 38 milionów złotych po stronie 
wydatków. Na liście zadań inwestycyj-
nych znalazło się aż 51 pozycji. Wśród 
nich były między innymi: rozpoczęcie 
budowy remizy OSP oraz Gminnego 
Centrum Opiekuńczego w Przechle-
wie, modernizacja sali widowiskowej 
w domu kultury, uruchomienie Klubu 
Seniora, budowa świetlicy w Pakotul-
sku oraz modernizacje dróg w Rud-
nikach i Przechlewie. Wszystko to 
kosztowało łącznie prawie 4 miliony 
złotych. - Podsumowując rok 2021 
uważam, że to był bardzo dobry rok 
dla gminy Przechlewo. Mimo pro-
blemów i mimo pandemii w roku 
2021, zamykamy go z bardzo dobrym 
wynikiem finansowym i patrzymy 
z optymizmem w przyszłość – mówi 
Krzysztof Michałowski, Wójt 

Gminy Przechlewo. Rok 2021 
w budżecie gminy zamknął się 
nadwyżką w wysokości ponad 
3 milionów złotych. Wskaźnik 
zadłużenia gminy w stosunku 
do dochodów wykonanych wy-
niósł niespełna 33 procent. 

W 2021 i 2022 roku 
Gmina Przechlewo 

nie korzystała  
z kredytów

 
- Ostatnie dwa lata to inwe-
stycje sfinansowane na rekor-
dowym poziomie 21 milionów 
złotych, a Gmina Przechlewo 
nie zaciągnęła żadnego nowe-
go kredytu. To nasz ogromny 
sukces w zakresie finansów 
publicznych - dodaje wójt. 

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE PRZECHLEWO
Aż 424 tysiące złotych na przyszłoroczny fundusz sołecki planuje przeznaczyć Gmina Przechlewo. Pie-
niądze trafią do każdego z czternastu sołectw. Będą one jednak rozdzielone proporcjonalnie do ilości 
mieszkańców.

Fundusz sołecki to pieniądze przekazywane 
wprost do budżetów poszczególnych sołectw. 

Ich dysponentami są rady sołeckie, które w poro-
zumieniu z mieszkańcami decydują na co otrzy-
mane środki mogą być wydatkowane. - Najczę-
ściej są to drobne inwestycje typu zakup sprzętu 
do utrzymania czystości w miejscowości, jego 
serwisowanie czy nawet zakup paliwa do ko-
siarek. Zdarza się też, że sołectwo zdecyduje się 
na budowę jakiegoś utwardzenia, małego par-
kingu. Z tych pieniędzy można też budować na 
przykład niewielkie place zabaw lub organi-
zować tereny rekreacyjne. To też pieniądze na 
bieżące utrzymanie i urządzenie świetlic – mówi 
Krzysztof Michałowski, Wójt Gminy Prze-
chlewo. Pieniądze mogą być też przeznaczane na 
organizację wydarzeń kulturalnych w poszczegól-
nych sołectwach. Ważne, aby zadanie mieściło 
się w zadaniach własnych gminy. Niemożliwe jest zatem 
dofinansowanie prywatnych inicjatyw, ani inwestowanie  
w mienie, które nie jest własnością gminy.

W Gminie Przechlewo największym sołectwem jest 
samo Przechlewo. Przyszłoroczny fundusz sołecki 

ma być tam ustalony na poziomie 62 tys. zł. Najmniej, bo 
16 tys. zł otrzyma najmniejsze sołectwo, czyli Łubianka.
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PRZECHLEWO ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE
Prawie 5 tysięcy osób skorzystało w tym sezonie z bazy noclegowej na plaży nad Jeziorem Końskim 
w Przechlewie. Zarejestrowani to tylko wczasowicze korzystający z domków, pola namiotowego i pola 
campingowego. Gmina nie prowadzi statystyk dotyczących osób, które przyjeżdżają na plażę tylko na je-
den dzień lub nocują w kwaterach prywatnych. Szacuje się, że tych, mogło być w sezonie od 30 do nawet 
50 tysięcy osób. 

Jezioro Końskie to popularne miej-
sce nie tylko wśród mieszkańców 

gminy, ale także wśród turystów – 
zapewnia Michalina Krasowska, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Przechlewie. Największą grupę sta-
nowią mieszkańcy Pomorza. Tuż za 
nimi w rankingu popularności plasują 
się wczasowicze z Poznania, Bydgosz-
czy i Łodzi. - Na miejscu nad Jeziorem 
Końskim mamy dużą plażę strzeżoną, 
zarówno trawiastą, jak i piaszczystą, 
mamy wypożyczalnię sprzętu pływa-

jącego, organizujemy także spływy 
kajakowe na rzece Brdzie – opowia-
da Krasowska. Jezioro Końskie jest 
jednym z trzydziestu trzech jezior na 
terenie Gminy Przechlewo. Innymi 
popularnymi zbiornikami wodnymi 
są na przykład: Jezioro Przechlewskie, 
położone w samym centrum Przechle-
wa oraz zlokalizowane w otoczeniu la-
sów jezioro Lipczyno Wielkie i Płosno.

Bez wątpienia największą atrakcją 
Gminy Przechlewo jest rzeka Brda 

i wytyczony na niej kajakowy szlak 
papieski. To tutaj niegdyś wypoczy-
wał Karol Wojtyła, późniejszy papież, 
a obecnie święty Kościoła Katolickie-
go. Tylko w sezonie letnim, miejsca te 
odwiedza kilkadziesiąt tysięcy kajaka-
rzy. W 2019 roku rzeka Brda w jej gór-
nym odcinku wraz z położonym tam 
rezerwatem Przytoń, zostały wybrane 
przez National Geographic drugim 
najpiękniejszym szlakiem kajakowym 
w Polsce i jednym z najpiękniejszych 
w Europie.

NAJPIĘKNIEJSZE ZAKĄTKI PRZECHLEWA W TV

Uroki Gminy Przechlewo po 
raz kolejny zostały zapre-

zentowane na antenie telewizyj-
nej. Ciekawe miejsca i niezwy-
kłych mieszkańców odwiedziła 
kamera programu „Pomorze na 
Weekend”. Zapis wideo udostęp-
niono na platformie YouTube. 
Aby obejrzeć program należy ze-
skanować podany obok kod QR.



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. Staroszkolna 4
77-320 Przechlewo
tel. 59 833 45 57 
fax 59 833 46 04
e-mail: gops@przechlewo.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Człuchowska 16
77-320 Przechlewo
tel. 59 833 83 41 
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. 59 833 46 37

Szkoła Podstawowa w Przechlewie
ul. Szkolna 4e
77-320 Przechlewo
tel. 59 833 43 25
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 59 833 44 51
e-mail: 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 12a
77–320 Przechlewo
tel. 59 833 43 08
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej. Szpital Powiatowy  
w Człuchowie
ul. Szczecińska 16
77–300 Człuchów
tel. 59 834 22 81

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Przechlewie
ul. Staroszkolna 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. 59 833 46 08 
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

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. 58 326 85 55

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

WYDAWCA:
Gmina Przechlewo

OPRACOWANIE I SKŁAD:
ART - MEDIA Dariusz Kępa


