Tu drzemie tajemnica i legenda...

Ważne adresy:

Historia gminy sięga XII wieku. Już w 1341 r. tętniła tutaj życiem staropolska osada rycerska. Rozwinął się wówczas w Przechylewie, bo tak prawdopodobnie brzmiała nazwa wsi, od jej położenia na skłonie terenu, majątek ziemski, wieś
królewska i samodzielna parafia. Przez około 450 lat była ona własnością rodu
Prądzyńskich, z dziada-pradziada Polonusów. Po powrocie do Macierzy w błyskawicznym, zadziwiającym wprost tempie rozwinęła się w dużą wieś gminną położoną
w środkowej części Przymorza. Chciałoby się rzec, miasteczko...
Z każdego niemal zakątka gminy tchnie historią, i to najdawniejszą. W okolicy
znajduje się wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego np:
• grodzisko wczesnośredniowieczne (połowa X – połowa XII wieku) – półwysep
Jeziora Długiego,
• grodzisko późnośredniowieczne i siedziba kasztelani szczycieńskiej (XII – XIV
wiek) – wyspa na Jeziorze Szczytno,
• cmentarzysko kurhanowe ludności kultury wielbarskiej (0 – 375 r. n.e.).
Wsie Gminy Przechlewo to w głównej mierze małe lub średnie ulicówki rozciągające
się przy majątkach ziemskich lub odrębne wsie – majątki (np. Jemielno, Płaszczyca). Wyjątek stanowi Przechlewo, duża wieś o charakterze małomiasteczkowym.
Spośród zespołów płacowo (lub dworsko) parkowych występujących przed wojną
w ok. 15 miejscowościach obecnej gminy, do dziś zachowało się tylko pięć: w Dabrowie Czł., Imielnie, Wandzinie oraz mocno przebudowane w Sąpolnie i Pakotolsku.
W większości pozostałych wsi zachowały się jedynie parki. Dwory głównie z połowy
XIX wieku zniknęły już po wojnie. Z zachowanych rezydencji na szczególna uwagę
zasługuje późnobarokowy dwór w Imielnie jako jedna z nielicznych na terenie województwa XVIII – wiecznych tego typu budowli.
Budownictwo sakralne jest reprezentowane przez niewiele obiektów. Najcenniejszy jest parafialny kościół pw. Św. Anny w Przechlewie o konstrukcji szachulcowej, pochodzący z 1720 roku, rozbudowany w XIX wieku o część murowaną. Kościół
ten posiada prawie w całości zachowane XVIII – wieczne wyposażenie i wystrój:
m. in. malowidła na stropie, ołtarz główny i ołtarze boczne, ambonę, prospekt
i emporę organową, a także gotycki dzwon i XVII – wieczną chrzcielnicę. Grupę
XX – wiecznych kościołów tworzą: Kościół Filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej
i późniejszy Kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca w Sąpolnie.
Dość liczne, pochodzące sprzed 1945 r. cmentarze, nie zachowały się jako pierwotne założenia. Wszystkie są nieużytkowane i zdewastowane. Przeważnie brak
nagrobków, lub pozostały jedynie pojedyncze i to także we fragmentach. Jedynie
drzewostan zachowany w różnym procencie, pozwala określić miejsce i wielkość
założenia..
Spotkane zabytki dają żywe i ewidentne świadectwo dziejów tej ziemi.
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Wsi spokojna, wsi wesoła...
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Gdzie wody błękitne i lasy
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Witamy serdecznie na terenie
jednego z najbardziej malowniczych zakątków Powiatu Człuchowskiego. Nasza Gmina jest
prawdziwym rajem dla turystów.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Zapraszamy serdecznie Państwa
do odkrywania turystycznych
i przyrodniczych walorów Ziemi
Przechlewskiej. Zapraszamy do nas bez względu na porę roku, zawsze u nas pięknie i gościnnie.
Z serdecznymi pozdrowieniami:
Andrzej Żmuda Trzebiatowski
Wójt Gminy Przechlewo
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Gmina Przechlewo to 33 wsie
o bogatej tradycji, przepięknie
położone wśród pól, lasów jezior.
Bogactwem gminy są nie tylko
przyroda, historia i zabytki, ale przede
wszystkim jej mieszkańcy, których aktywność sprawia, że Przechlewo należy do
najprężniej rozwijających się gmin na Pomorzu. Dba się tutaj jednocześnie o środowisko naturalne i wspiera powstawanie nowych firm.
Gmina Przechlewo położona jest w południowo - zachodniej części województwa
pomorskiego. Część północna i zachodnia to fragment sandrowej Równiny Charzykowskiej, a część centralna i południowa leży na Pojezierzu Krajeńskim. Według
kryteriów podziału przyrodniczo - leśnego prawie cały obszar gminy należy do
dzielnicy borów tucholskich. Cała nasza gmina leży w górnym odcinku dorzecza
rzeki Brdy (50 km).
Gmina Przechlewo zajmuje powierzchnię 24 388 ha (244 km²), zamieszkuje ją
ok. 6300 mieszkańców (26 osób/1 km²). Blisko 52% powierzchni gminy stanowią
lasy, 30% grunty orne, 7% stanowią użytki zielone, ponad 5% leży pod wodami,
reszta to nieużytki i inne grunty. Grunty rolnicze gminy przedstawiają raczej niskie wartości w klasyfikacji jakościowej gleb. Uwarunkowania te określiły charakter
gminy na rolniczo - przemysłowy. Coraz bardziej zaznacza się także turystyczny
charakter gminy.

W zdrowym ciele zdrowy duch...raj dla turystów
Położona na obrzeżach Borów Tucholskich gmina ma cztery atrakcyjne rezerwaty przyrody. Wśród nich „Przytoń – Wąwóz Brdy” z ostoja bobrów i lobeliowe
jezioro Krasne z unikalną roslinnością, Bagnisko Niedźwiady (rezerwat leśno – torfowiskowy), Osiedle Kormoranów (rezerwat ornitologiczno – leśny). Na obszarze
gminy znajdują się również 2 obszary chronionego krajobrazu (Fragment Borów
Tucholskich i Okolice Jezior Krępsko i Szczytno) oraz siedem pomników przyrody.
Warunki wypoczynku należą tu do jednych z najlepszych w województwie
pomorskim. Piękna, czysta Brda, jakby specjalnie stworzona do spływów to jeden
z najpiękniejszych szlaków kajakowych południowych Kaszub. Niezwykle urozmaicony, kręty bieg rzeki, rozległe lasy, malownicze jeziora, pierwotna przyroda, liczne boczne szlaki, od lat ściągają nad Brdę licznych amatorów spływów kajakowych
i wędkarzy. Turyści mogą przyjemnie spędzić czas nad czystymi wodami licznych
jezior (w gminie znajdują się 33 jeziora) oraz podziwiać piękno Ziemi Przechlewskiej przemierzając ją pieszymi lub rowerowymi szlakami turystycznymi, które uzupełniają ofertę turystyczną. Trasy te biegną przez lasy, wzniesienia, wzdłuż rzek
i dookoła jezior. Bezsporne uroczysko natury. Takie było między innymi odczucie...
Jana Pawła II, by przywołać zwierzenia Ojca Świętego z młodzieńczych (1953),
chociaż nie tylko (1966 – osiem lat po sakrze biskupiej i trzy po mianowaniu arcybiskupem metropolitą krakowskim, 1972 – pięć lat po desygnowaniu na kardynała
i zaledwie sześć przed historycznym zwłaszcza dla Polski „Habemus Papam” z 16
października 1978), spływów kajakowych Brdą, którymi podzielił się w trakcie odwiedzin pelplińskiego Seminarium Duchownego i Kurii Biskupiej w 1999 r. A’propos: 23 sierpnia 2003 roku został odsłonięty obelisk upamiętniający 50. rocznicę
pierwszego pobytu Papieża Polaka na ziemi przechlewskiej w Nowej Brdzie.
Oprócz wspaniałej, fascynującej wręcz rzeki koronne atuty prezentowanej krainy to także rozległe obszary leśne, wiele akwenów w przeważającej mierze z piaszczystym brzegiem, piękno i bogactwo przyrody, przeurocze – na ogół nizinne
i z lekka pagórkowate krajobrazy, nieskazitelna doprawdy czystość środowiska,
świat wszechobecnej ciszy i spokoju oraz wyjątkowo bliskiej sercu fauny i flory.
Bliskiej tzn. darzącej mnóstwo zwierząt łownych, ryb, grzybów, jagód, runa.
W sezonie letnim z myślą o wypoczywających organizuje się wiele imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Do dyspozycji mieszkańców i gości stoi otwarte Gminne Centrum Kultury z czytelnią internetową i Biblioteka Publiczna z Gminnym Centrum Informacji wyposażonym w nowoczesne media łączące gminę z całym światem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przy banku można skorzystać z całodobowego bankomatu. Nad
jezioro Końskie zaprasza gościnny Ośrodek Sportu i Rekreacji z polem namiotowym
i domkami letniskowymi gminnymi i prywatnymi. Nie będzie więc kłopotu ze znalezieniem kwatery odpowiedniej na każdą kieszeń.
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Z każdego niemal zakątka gminy tchnie historią, i to najdawniejszą. W okolicy znajduje się wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego np:
• grodzisko wczesnośredniowieczne (połowa X – połowa
XII wieku) – półwysep Jeziora Długiego,
• grodzisko późnośredniowieczne i siedziba kasztelani szczycieńskiej (XII – XIV wiek) – wyspa na Jeziorze Szczytno,
• cmentarzysko kurhanowe ludności kultury wielbarskiej
(0 – 375 r. n.e.).
Wsie Gminy Przechlewo to w głównej mierze małe lub średnie
ulicówki rozciągające się przy majątkach ziemskich lub odrębne wsie – majątki (np. Jemielno, Płaszczyca). Wyjątek stanowi
Przechlewo, duża wieś o charakterze małomiasteczkowym. Spośród zespołów płacowo (lub dworsko) parkowych występujących
przed wojną w ok. 15 miejscowościach obecnej gminy, do dziś
zachowało się tylko pięć: w Dabrowie Czł., Imielnie, Wandzinie
oraz mocno przebudowane w Sąpolnie i Pakotolsku. W większości pozostałych wsi zachowały się jedynie parki. Dwory głównie
z połowy XIX wieku zniknęły już po wojnie. Z zachowanych rezydencji na szczególna uwagę zasługuje późnobarokowy dwór
w Imielnie jako jedna z nielicznych na terenie województwa
XVIII – wiecznych tego typu budowli.
Budownictwo sakralne jest reprezentowane przez niewiele
obiektów. Najcenniejszy jest paraﬁalny kościół pw. Św. Anny
w Przechlewie o konstrukcji szachulcowej, pochodzący z 1720
roku, rozbudowany w XIX wieku o część murowaną. Kościół ten
posiada prawie w całości zachowane XVIII – wieczne wyposażenie i wystrój: m. in. malowidła na stropie, ołtarz główny i ołtarze
boczne, ambonę, prospekt i emporę organową, a także gotycki
dzwon i XVII – wieczną chrzcielnicę. Grupę XX – wiecznych kościołów tworzą: Kościół Filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej
i późniejszy Kościół paraﬁalny pw. Św. Wawrzyńca w Sąpolnie.
Dość liczne, pochodzące sprzed 1945 r. cmentarze, nie zachowały się jako pierwotne założenia. Wszystkie są nieużytkowane
i zdewastowane. Przeważnie brak nagrobków, lub pozostały jedynie pojedyncze i to także we fragmentach. Jedynie drzewostan
zachowany w różnym procencie, pozwala określić miejsce i wielkość założenia..
Spotkane zabytki dają żywe i ewidentne świadectwo dziejów
tej ziemi.
W zdrowym ciele zdrowy duch...raj dla turystów
Położona na obrzeżach Borów Tucholskich gmina ma cztery
atrakcyjne rezerwaty przyrody. Wśród nich „Przytoń – Wąwóz
Brdy” z ostoja bobrów i lobeliowe jezioro Krasne z unikalną
roslinnością, Bagnisko Niedźwiady (rezerwat leśno – torfowi-
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Wsi spokojna, wsi wesoła...
Witamy serdecznie na terenie jednego z najbardziej malowniczych zakątków Powiatu Człuchowskiego. Nasza Gmina jest
prawdziwym rajem dla turystów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Zapraszamy serdecznie Państwa do odkrywania turystycznych
i przyrodniczych walorów Ziemi Przechlewskiej. Zapraszamy do
nas bez względu na porę roku, zawsze u nas pięknie i gościnnie.
Z serdecznymi pozdrowieniami:
Andrzej Żmuda Trzebiatowski
Wójt Gminy Przechlewo
Gdzie wody błękitne i lasy zielone...
Gmina Przechlewo to 33 wsie o bogatej tradycji, przepięknie
położone wśród pól, lasów jezior. Bogactwem gminy są nie tylko
przyroda, historia i zabytki, ale przede wszystkim jej mieszkańcy,
których aktywność sprawia, że Przechlewo należy do najprężniej
rozwijających się gmin na Pomorzu. Dba się tutaj jednocześnie
o środowisko naturalne i wspiera powstawanie nowych ﬁrm.
Gmina Przechlewo położona jest w południowo - zachodniej
części województwa pomorskiego. Część północna i zachodnia to
fragment sandrowej Równiny Charzykowskiej, a część centralna
i południowa leży na Pojezierzu Krajeńskim. Według kryteriów
podziału przyrodniczo - leśnego prawie cały obszar gminy należy
do dzielnicy borów tucholskich. Cała nasza gmina leży w górnym
odcinku dorzecza rzeki Brdy (50 km).
Gmina Przechlewo zajmuje powierzchnię 24 388 ha
(244 km²), zamieszkuje ją ok. 6300 mieszkańców
(26 osób/1 km²). Blisko 52% powierzchni gminy stanowią lasy,
30% grunty orne, 7% stanowią użytki zielone, ponad 5% leży
pod wodami, reszta to nieużytki i inne grunty. Grunty rolnicze
gminy przedstawiają raczej niskie wartości w klasyﬁkacji jakościowej gleb. Uwarunkowania te określiły charakter gminy na rolniczo - przemysłowy. Coraz bardziej zaznacza się także turystyczny
charakter gminy.
Tu drzemie tajemnica i legenda...
Historia gminy sięga XII wieku. Już w 1341 r. tętniła tutaj
życiem staropolska osada rycerska. Rozwinął się wówczas w Przechylewie, bo tak prawdopodobnie brzmiała nazwa wsi, od jej
położenia na skłonie terenu, majątek ziemski, wieś królewska
i samodzielna paraﬁa. Przez około 450 lat była ona własnością
rodu Prądzyńskich, z dziada-pradziada Polonusów. Po powrocie
do Macierzy w błyskawicznym, zadziwiającym wprost tempie
rozwinęła się w dużą wieś gminną położoną w środkowej części
Przymorza. Chciałoby się rzec, miasteczko...

skowy), Osiedle Kormoranów (rezerwat ornitologiczno – leśny).
Na obszarze gminy znajdują się również 2 obszary chronionego
krajobrazu (Fragment Borów Tucholskich i Okolice Jezior Krępsko
i Szczytno) oraz siedem pomników przyrody.
Warunki wypoczynku należą tu do jednych z najlepszych
w województwie pomorskim. Piękna, czysta Brda, jakby specjalnie stworzona do spływów to jeden z najpiękniejszych szlaków
kajakowych południowych Kaszub. Niezwykle urozmaicony, kręty
bieg rzeki, rozległe lasy, malownicze jeziora, pierwotna przyroda,
liczne boczne szlaki, od lat ściągają nad Brdę licznych amatorów
spływów kajakowych i wędkarzy. Turyści mogą przyjemnie spędzić czas nad czystymi wodami licznych jezior (w gminie znajdują
się 33 jeziora) oraz podziwiać piękno Ziemi Przechlewskiej przemierzając ją pieszymi lub rowerowymi szlakami turystycznymi,
które uzupełniają ofertę turystyczną. Trasy te biegną przez lasy,
wzniesienia, wzdłuż rzek i dookoła jezior. Bezsporne uroczysko
natury. Takie było między innymi odczucie...Jana Pawła II, by
przywołać zwierzenia Ojca Świętego z młodzieńczych (1953),
chociaż nie tylko (1966 – osiem lat po sakrze biskupiej i trzy
po mianowaniu arcybiskupem metropolitą krakowskim, 1972
– pięć lat po desygnowaniu na kardynała i zaledwie sześć przed
historycznym zwłaszcza dla Polski „Habemus Papam” z 16 października 1978), spływów kajakowych Brdą, którymi podzielił
się w trakcie odwiedzin pelplińskiego Seminarium Duchownego
i Kurii Biskupiej w 1999 r. A’propos: 23 sierpnia 2003 roku został
odsłonięty obelisk upamiętniający 50. rocznicę pierwszego pobytu Papieża Polaka na ziemi przechlewskiej w Nowej Brdzie.
Oprócz wspaniałej, fascynującej wręcz rzeki koronne atuty prezentowanej krainy to także rozległe obszary leśne, wiele akwenów w przeważającej mierze z piaszczystym brzegiem,
piękno i bogactwo przyrody, przeurocze – na ogół nizinne
i z lekka pagórkowate krajobrazy, nieskazitelna doprawdy czystość środowiska, świat wszechobecnej ciszy i spokoju oraz wyjątkowo bliskiej sercu fauny i ﬂory. Bliskiej tzn. darzącej mnóstwo
zwierząt łownych, ryb, grzybów, jagód, runa.
W sezonie letnim z myślą o wypoczywających organizuje się
wiele imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Do dyspozycji mieszkańców i gości stoi otwarte Gminne
Centrum Kultury z czytelnią internetową i Biblioteka Publiczna
z Gminnym Centrum Informacji wyposażonym w nowoczesne
media łączące gminę z całym światem, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Przy banku można skorzystać z całodobowego bankomatu. Nad jezioro Końskie zaprasza gościnny Ośrodek Sportu
i Rekreacji z polem namiotowym i domkami letniskowymi gminnymi i prywatnymi. Nie będzie więc kłopotu ze znalezieniem
kwatery odpowiedniej na każdą kieszeń.
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