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Witam w Przechlewie!
Z prawdziwą przyjemnością przekazuje w Państwa ręce
informator o Gminie Przechlewo. Mam nadzieję, że dla
przybywających do nas turystów i wczasowiczów będzie
on przewodnikiem, a dla innych zachęceniem do odwiedzenia naszej gminy.
Gmina Przechlewo to 33 wsie o bogatej tradycji, przepięknie położone wśród pól, lasów i jezior. Posiada wiele
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także zabytków architektury, które tworzą bogatą historię Przechlewa i okolic. Duże kompleksy leśne, liczne jeziora
oraz dobrze rozwinięta baza noclegowa i wyżywieniowa zachęcają do całorocznego
wypoczynku. Dzięki staraniom władz samorządowych w gminie istnieje wiele miejsc,
których nie zniszczyły zdobycze cywilizacji. Tworzy to doskonałe warunki do uprawiania sportu i turystyki.
Mam nadzieję, że informator przybliży Państwu naszą gminę, a tym samym zachęci do jej odwiedzenia. Zapraszamy do nas o każdej porze roku.
Wójt Gminy Przechlewo
Andrzej Żmuda Trzebiatowski

HISTORIA PRZECHLEWA
Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy miejscowości. Jedna mówi,
że nazwa Przechlewo (niegdyś Przechylewo) pochodzi od położenia na
przechylającym się, pofałdowanym terenie, na północ od Brdy. Kolejna
mówi o pochodzeniu nazwy: „Przechel” od Przecha (Przecisława), być
może pierwotnego właściciela. Niestety, obydwie wersje nie znajdują wystarczającego potwierdzenia w źródłach historycznych. Wraz z upływem
czasu nazwa miejscowości ulegała zmianom: (Prechlow (1341), Pirzichiloua (1373), Przechilewo, Przechylewo, Preklew(?) oraz Przechlewo w XVI
w., Prechlow (XVII w.), Przechlew (XVIII w.), Prechlau (za czasów niemieckich. Ślady grodziska na pobliskim jeziorze Długim świadczą o dawnym zasiedleniu okolicy. Przechlewo składało się początkowo z trzech
organizacji terytorialnych: dobra rycerskie (później szlacheckie, Adlich
Prechlau), wieś włościańska(królewska, Königlich Prechlau) i Przechlewski Młyn. Dokumentem z 1341 roku wielki mistrz krzyżacki Dietrich von
Altenburg nadał „Prechlow” Titzoldowi von Ronenburg pochodzącemu
z Turyngii. Dziewięć lat później (27.V) ówczesny właściciel Przechlewa –
Ulryk v. Lichtenberg (von Prechlow) zapisał „uczciwemu panu Tempelin
i jego spadkobiercom” 6 włók ziemi. Ten zaś w zamian musiał płacić 1
markę na wszystkie „wyprawy litewskie”. Były to krzyżackie wyprawy
wojenne przeciw pogańskim wówczas Litwinom. Od 1370 r. aż do XVIII
w. rodzina wspomnianego wyżej Tempelina posiadała wielkie dobra
w Kamieniu. Potomkami Tempelina byli: Jakub Tempeliński – probszcz
przechlewski (1733-1759), Dziekan człuchowski (1749-1767), kanonik
kolegiaty kamieńskiej oraz Krystian – sołtys w Dąbrowie od 1716 roku.
Z czasem dobra rycerskie stały się własnością Zakonu. Było to wynikiem
„założenia” przez Ulryka v. Lichtenberg płaszcza zakonnego oraz objęcia
stanowiska komtura domowego człuchowskiego (1372). Po 1374 roku
nad Brdą założono młyn: „Młyn tej wsi przyległy na rzece bystrej, która
bieży z Kaszub, z Dibrska, jeziora, o dwóch kołach walnych zbudowany
przez Wierzbientę”. W 1624 roku stary młyn już nie pracował. Ciekawostką może być fakt, że Brda pierwotnie jako Dbra pierwszy raz jest wzmiankowana w dokumencie z 1155 r. W 1496 roku potwierdzono dawne prawo Kazimierza Wielkiego dotyczące swobody spławu. Zabroniono jednak
na tej „rzece publicznej” budowania jazów, a zezwolono na połów ryb
sieciami. Od 1937 r. organizowane są międzynarodowe spływy kajakowe.
W 1683 roku Teodor Andrzej Grabowski zorganizował w Brzeźnie oddział
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złożony z chłopów. Wśród nich byli Platowie z Przechlewa. Król Sobieski
za mężną walkę pod Wiedniem nadał Platom tytuł szlachecki oraz drugi
człon nazwiska – Przechlewscy. Okolicę niszczyły klęski żywiołowe i zarazy. W 1737 roku przeszedł nad wsią groźny orkan, który poczynił szkody w wielu gospodarstwach. Sroga zima 1739/40 spowodowała śmierć
wielu mieszkańców oraz zdziesiątkowała inwentarz żywy. W 1826 roku
dotarła do Przechlewa nieznana „choroba nerwowa”, która wywołała 314
przypadków zachorowań, w wyniku czego aż 35 osób zmarło. Pierwszy
lekarz – Dunkier osiedlił się dopiero w 1876 roku, a cztery lata pierwszą
aptekę otworzył Boie w budynku należącym do majora Karola Tuchołki.
Przed ostatnia wojną poza lekarzem (R.Deckert) i aptekarzem (B. Effler),
udzielali ludziom pomocy dentyści (A.Komoll, i A. Schuhmacher). W 1922
r. siostry zakonne otworzyły ochronkę dla 50 dzieci. Już w połowie XIX
wieku Przechlewo sprawiało wrażenie dużej miejscowości. W 1868 r. wieś
składała się ze 109 domów i 231 budynków gospodarczych. Mieszkało
tu 1086 osób. W latach 1902-1903 wieś otrzymała połączenie kolejowe
z Człuchowem i Miastkiem. Tragicznym dla mieszkańców Przechlewa był
okres II wojny światowej. Według danych niemieckich, z okolic Przechlewa
zginęło około 135 osób. Po wyzwoleniu (28 luty 1945) zaczęli do Przechlewa napływać osadnicy polscy. Pierwszym ochrzczonym dzieckiem (25.
IV) był Wasyl Niesewanz urodzony 14 lutego 1945 r. Natomiast pierwsze
małżeństwo zawarto 19 kwietnia. Proboszcz Grzeszkiewicz udzielił ślubu
Wandzie Kowalczyk i Antoniemu Kimusowi. (oprac. M.Wikaryjczak „Przechlewo i okolice” wydanie drugie poprawione z 2000 r).

POŁOŻENIE I RZEŹBA TERENU

Centrum Przechlewa

Gmina Przechlewo położona jest w południowo - zachodniej części
województwa pomorskiego. Część północna i zachodnia to fragment san-

drowej 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 50% 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.
Siedziba Gminy znajduje się w jej centrum. Równe stąd odległości 100 km z ewentualnymi drobnymi „nawiązkami” – niemal do wszystkich
większych miejscowości na Pomorzu: Słupska, Koszalina, Piły, Bydgoszczy. Z  uwagi na bliskość starostwa (16,5 km) zwie się ją też czasami
przedpolem Człuchowa. Z takim określeniem można się spotkać i u „wtórnych” przechlewian, i chociaż bez wątpienia rzadziej – wśród rdzennych
Kaszubów, Krajniaków.
Północna i zachodnia część gm. Przechlewo położona w obrębie
Równiny Charzykowskiej, to obszar lekko pochylony ku południowemu
wschodowi, położony generalnie na wysokości od 157 m n.p.m. do 140
m n.p.m. Tworzą go rozległe, piaszczyste, akumulacyjne równiny zwane
sandrami, usypane przez wody odpływające na przedpolu topniejącego

lodowca. Urozmaicają je niewielkie formy wypukłe – wydmy. Równinę rozcina na linii północ – południe dolina rzeki Brdy z rynną jezior
Szczytno – Krępsko. Wypływając z jeziora Szczytno, rzeka Brda zmienia
kierunek na równoleżnikowy. Dolina, z charakterystycznymi zakolami
i starorzeczami, przełamuje się pomiędzy falistą wysoczyzną morenową
okolic Przechlewo – Sąpolno i płaską wysoczyzną na południu. Wody Brdy
odpływają doliną na wschód, ku jezioru Charzykowskiemu.
Dolina Brdy stanowi największe urozmaicenie krajobrazu gminy. Na
wielu odcinkach wcina się w równiny na głębokość do 30 m., by w południowo – zachodniej części gminy połączyć się z rozległą rynną zespołu
jezior Szczytno – Krępsko i krzyżującą się z nią mniejszą rynną jezior
Szczytno Małe – Końskie. Stoki tych rynien jeziornych są w większości
strome i wysokie, najczęściej na ok. 20 m, a miejscami nawet do 30 m,
przez co trudno dostępne.

Jezioro Końskie nad którym położony jest Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zarówno wysoczyznę morenową, jak i w nieco mniejszym stopniu
równinę sandrową urozmaicają liczne zagłębienia. Ich dna wypełniają
najczęściej wody jezior o różnej wielkości, a czasami torfowiska. Jeziora
te, to zarówno niewielkie oczka wodne pozostałe po wytopieniu brył martwego lodu, jak też – zwykle większe – jeziora rynnowe, wykorzystujące
dawne dolinki wyerodowane na przedpolu lodowca, lub pod jego czaszą.
Piękne, rozległe kompleksy leśne borów tucholskich, z zatopionymi
w ich głębi licznymi jeziorami, przełomowa dolina Brdy oraz malownicze
ciągi dużych i mniejszych jezior rynnowych, są charakterystycznymi elementami krajobrazu tej części województwa.
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Bory Tucholskie są największym, jednorodnym kompleksem leśnym
Polski Północnej. Unikatowe cechy przyrodnicze i krajobrazowe stały się
podstawą do uznania tego regionu za obszar węzłowy, o znaczeniu europejskim, ważny dla zachowania przyrodniczego dziedzictwa kraju i kontynentu. Jest jednym z głównych biocentrów Krajowej Sieci Ekologicznej
ECONET – Polska.

Fauna, flora i zabytki
ŚWIAT ROŚLIN I ZWIERZĄT
Świat roślin i zwierząt na terenie gminy Przechlewo stanowi jej wielkie
bogactwo. Ponad 50% zajmują rozległe kompleksy leśne należące (poza
południowym skrajem) do zachodniej części wielkiego „Ekoregionu Borów
Tucholskich”. Region ten zaliczany jest do najważniejszych tzw. węzłów
przyrodniczych Polski i Europy. Są to głównie bory świeże, a w dolinach
i ich sąsiedztwie, także bory bagienne i olsy oraz buczyny na siedliskach
lasu świeżego.

Małe dziki - Pasiak (fot. M.Frieda)

Skupiska roślinności o szczególnych wartościach przyrodniczych
Miejscami, gdzie zachowała się, rzadko obecnie spotykana roślinność
naturalna z wieloma gatunkami reliktowymi, są: jeziora lobeliowe, torfowiska wysokie i źródliskowe oraz niektóre zbiorniki wodne, z otaczającymi je szuwarami i torfowiskami.
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Leśny staw

1. Jeziora Lobeliowe
Do tej grupy należą jeziora: Krasne, Płosno i Liny. Ocenia się, że
w Polsce jest tych unikalnych jezior 163, z czego w byłym województwie
słupskim aż 56. Woda, tych przeważnie niewielkich, czystych jezior, jest
bardzo przezroczysta, dobrze natleniona, bogata w dwutlenek węgla,
zazwyczaj bardzo miękka i kwaśna (zawiera niewiele soli, zwłaszcza
węglanów wapnia). Tylko w takim środowisku mogły przetrwać rzadko
spotykane, ginące i prawnie chronione rośliny. Są nimi: podwodna, zimozielona lobelia jeziorna (kwitnąca nad powierzchnia wody), poryblin
jeziorny (podwodny „widłak”) i brzeżyca jednokwiatowa.
Najlepiej zachowanym zbiornikiem jest jezioro Krasne – rezerwat
przyrody, gdzie licznie występują wszystkie trzy wymienione gatunki
i wiele jeszcze innych rzadko spotykanych. W jeziorze Płosno występuje
lobelia i poryblin, a w zagrożonym żyznymi spływami, z sąsiadujących
z nim pól, jeziorze Liny, stwierdzono występowanie jedynie brzeżycy.
Zagrożenie dla wrażliwego środowiska jezior lobeliowych stanowi: odlesianie zlewni, nawożenie i wapnowanie pobliskich pól, niewłaściwa gospodarka rybacka, nadmierna koncentracja bazy wypoczynkowej oraz
wprowadzanie wody z meliorowanych torfowisk i lasów bagiennych.
2. Torfowiska typu wysokiego
Rozległe torfowiska występują wśród lasów na południe i na zachód
od jeziora Lipczyno, a mniejsze koncentrują się w rejonie Nowej Wsi i oko-

licach jez. Liny. Ochroną rezerwatową objęte jest jedno z nich na północy
gminy – Torfowisko Niedźwiady (Tokowisko Głuszców). Torfowiska wysokie pojeziorne należą również do grupy ekosystemów unikalnych w skali
kraju. Nawet na Pojezierzu Zachodniopomorskim są zjawiskiem rzadkim,
choć w tym regionie występuje ich największa koncentracja. Osobliwą cechą florystyczną tych torfowisk jest znaczna koncentracja stanowisk gatunków roślin chronionych, rzadkich oraz przedstawicieli z listy ginących
i zagrożonych wyginięciem. Skupione są one głównie w następujących
zespołach: szuwar mszarny z turzycą nitkowatą, trzęsawisko mszarne
z turzycą dzióbkowatą, mechowisko z turzycą obłą oraz mechowisko z turzycą pospolitą. Wśród najcenniejszych przedstawicieli flory znajduje się
m.in. rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, bagnica zwyczajna,
bagno zwyczajne, widłak jałowcowy i in. Torfowiska są również naturalnymi, potężnymi zbiornikami retencyjnymi, magazynującymi olbrzymie
ilości wód. Wpływają hamująco na odpływ wód powierzchniowych zlewni (
osuszenie 1 ha powierzchni złoża torfowego na głębokości 1 m dla celów
rolniczych, to bezpowrotny ubytek 2000 m sześciennych wody).

Piękny okaz złowionej ryby

3. Torfowiska źródliskowe
Zespół torfowisk źródliskowych znajduje się w dolinie rzeki Lipczynki,
między Dąbrową Człuchowską i Sąpolnem oraz w dolinie Brdy poniżej
ujścia powyższego dopływu. Są to złoża wiszące i kopułowe, z licznymi

czynnymi i bijącymi źródłami o powierzchni ok. 36 ha. Przy licznych
wyciekach i bagniskach występowała mozaika typowych fitocenoz źródliskowych: szuwary skrzypowe, turzycowe, mannowe, mechowiska, łęgi
olszowo – jesionowe. Bogata flora mszaków i ziół z licznymi gatunkami
rzadkimi i chronionymi.
Skupienia chronionych gatunków zwierząt oraz tereny masowych lęgów ptactwa
Najważniejszym lęgowiskiem ptaków w gminie Przechlewo jest rejon
jeziora Szczytno. Ze względu na liczbę gniazdujących gatunków oraz lęgi
rzadkich ptaków chronionych, rejon ten ma znaczenie regionalne. Gniazdują tu gągoł, tracz nurogęś, błotniak stawowy, bąk, wąsatka, remiz.
W lasach na krawędzi jeziora spotyka się bielika, kanię rdzawą, dzięcioła
czarnego.
Pozostałe cenne tereny lęgowe to:
- trzcinowiska na leśnym odcinku Brdy poniżej jeziora Końskie,
- turzycowiska w widłach Brdy i Rudy (bekasy, derkacz, świergotek polny,
kania rdzawa, żuraw, kraska, jarzębatka, błotniak stawowy, dzięcioł
czarny, pliszka górska),
- buczyny obu krawędzi doliny Brdy poniżej jeziora Końskie,
- buczyny na zachodniej krawędzi doliny Brdy – do lat 80 – tych znane
lęgowisko kormorana, obecnie czapli siwej,
- jezioro Płaszczyca i dolina Brdy koło Sąpolna (błotniak stawowy, żuraw,
trzciniak, gągoł),
- olsy wzdłuż Czerwonej Strugi (żuraw, brodziec, słonka, turkawka),
- jeziora Lipczyno (tracz nurogęś),
Spośród chronionych gatunków ssaków, z doliną Brdy związany jest bóbr
i wydra. Stanowiska bobra stwierdzono w rejonie Rudnik, jeziora Lipczyno, w okolicach Płaszczycy i Sąpólna. Wydra zamieszkuje północną część
jeziora Szczytno i okolice Płaszczycy.
Obiekty Chronionego Krajobrazu
W granicach gminy Przechlewo do wymienionej grupy należą:
• udokumentowane złoże kopalin (kreda jeziorna),
• cztery rezerwaty przyrody,
- Bagnisko Niedźwiady, rezerwat leśno – torfowiskowy,
- Jezioro Krasne, rezerwat wodny,
- Przytoń – Wąwóz Brdy, rezerwat leśny,
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- Osiedle Kormoranów, rezerwat ornitologiczno – leśny,
• fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu,
- Fragment Borów Tucholskich,
- Okolice Jezior Krępsko i Szczytno,
• siedem pomników przyrody,
- 6 okazałych dębów szypułkowych w Pakotulsku (trzy), w Suszce,
w Zawadzie i Żołnie (po jednym),
- 1 głaz narzutowy o obwodzie ok. 6 m w Pakotulsku,
- 2 gniazda lęgowe orła bielika,
Przyrodnicze obszary prawnie chronione obejmują łącznie 35,6%
ogółu powierzchni gminy. Politykę ochrony przyrody na obszarze rezerwatów kształtuje Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa. Pozostałe obszary i obiekty utworzono na mocy prawa lokalnego – wojewódzkiego.
Złoże kredy jeziornej
Złoże kredy jeziornej „Pawłówko” jest jedynym udokumentowanym
złożem kopalin w granicach gminy. Zaliczone jest do grupy kopalin pospolitych. Złoże zawiera surowiec do produkcji wapna nawozowego w ilości: 1 224 800 ton zasobów bilansowych w kat. C¹. W nadkładzie złoża
w części wschodniej i zachodniej zalega torf przydatny dla rolnictwa.
Wydobywanie powyższych kopalin wymaga koncesji, której udziela wojewoda. W 1997 roku rozpoczęto starania o uruchomienie wydobycia.
Do czasu podjęcia eksploatacji obszar złoża należy chronić przed zmianą
sposobu użytkowania.
REZERWATY PRZYRODY
„Bagnisko Niedźwiady”
Rezerwat leśno – torfowiskowy, utworzony w 1981 roku na obszarze
47,76 ha w oddziałach 256 – 260 Leśnictwa Żołna. Położony jest około
1 km na południe od skrzyżowania szosy Miastko – Lipczynek z szosą
Bielsko – Stara Brda. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu boru bagiennego oraz torfowisk z rzadkimi roślinami, a także obszaru naturalnej
retencji. Rezerwat stanowi naturalny duży zbiornik, magazynujący wodę,
a więc pełniący istotną funkcję w kształtowaniu bilansu wodnego okolicy.
Zajmuje płaskie, bezodpływowe obniżenie terenu o kształcie wydłużonym
w układzie SW – NE. Łączna długość około 1800 m, maksymalna sze6

rokość około 600 m. Cały rezerwat otaczają lasy. Warstwę drzew tworzy sosna zwyczajna (wysokość drzew 12 – 14 m, średnica pni 15 – 20
cm). W poszyciu rzadko występują pojedyncze okazy brzozy omszonej
i kruszyny. Dobrze rozwinięte runo leśne o strukturze kępkowej tworzą
krzewinki: bagno zwyczajne, żurawina, wrzos, borówka czarna i rzadziej
borówka bagienna. Na obrzeżach rezerwatu występują zbiorowiska torfowiskowe, na których dominują: wełnianka pochwowata, żurawina i miejscami trzęślica modra.

Lilia wodna (Grzybień) Nymphaea (fot. M.Frieda)

„Jezioro Krasne”
To rezerwat wodno – florystyczny o powierzchni 28 ha, utworzony
w 1976 roku, położony w dość głębokim rowie wśród boru iglastego, między jeziorem Lipczyno Wielkie, a Nową Wsią, około 7 km na północ od
Przechlewa. Położone na wysokości 140,4 m n. p. m., największa głębokość 5,5 m, jest wydłużone, o kształcie maczugi rozszerzającej się z północy na południe (dł. 1200, szer. 400 m). Nie ma dopływu ani odpływu.
Linia brzegowa urozmaicona, brzeg na ogół płaski, piaszczysty. Woda
w cienkich warstwach bezbarwna, przeźroczystość duża – wynosi co najmniej 4 metry. Jezioro należy do grupy zbiorników skąpospożywczych,
a więc ubogich w składniki odżywcze. W takich warunkach żyje niewiele
gatunków, ale za to specyficznych i godnych uwagi. Najbardziej charakterystyczny jest zespół lobelii (tu lobelia jeziorna) i poryblinu jeziornego;
ponadto rosną brzeżyca jednokwiatowa oraz na obrzeżach typowa roślinność bagienna, jak żurawina błotna, bagno zwyczajne, modrzewica
zwyczajna, mech torfowiec, rosiczka okrągłolistna, pałka szerokolistna
i pałka wąskolistna. W miarę wzrostu głębokości coraz inny składnik obej-

muje panowanie: najpierw brzeżyca, potem lobelia, a w miejscach jeszcze
głębszych poryblin. Znaczną część dna porasta mech. Z tych roślin najłatwiej zauważyć lobelię, która w okresie kwitnienia wynosi delikatne kwiatostany nad powierzchnię jeziora. Wszystkie składniki tego zbiorowiska,
choć niepozorne i ukryte pod wodą, stanowią przedmiot zainteresowania
botaników, gdyż tworzą zbiorowiska reliktowe i należą u nas do rzadkości. Atrakcyjność turystyczna tego rezerwatu polega nie tylko na obecności
tych interesujących zespołów roślin, lecz także na możliwości podziwiania
prawdziwie urokliwego krajobrazu leśnego i nadwodnego.

Jezioro Krasne

„Przytoń – Wąwóz Brdy”
Rezerwat leśny, utworzony w 1984 roku na obszarze oddziałów
66 i 379 leśnictw Przechlewko i Łabędzie Bagno, zajmuje powierzchnię
18,05 ha. Chroni się w nim naturalne zbiorowiska leśne z udziałem buka,
charakterystyczne dla terenów morenowych, a w szczególności dobrze
wykształcone płaty buczyny niżowej z wieloma drzewami pomnikowymi
oraz przełomowy odcinek Brdy. Długość rezerwatu w linii prostej wynosi około 900 m, a z biegiem meandrującej Brdy około 1200 m. Brda
przecina teren rezerwatu na dwie nierówne części, o powierzchniach 6,20
ha i 11,85 ha. Rzeka na tym odcinku ma charakter górski, występują
tu liczne bystrotoki, utrudniające spływy kajakowe. Dodatkowego uroku
nadają okolicy zatory zwalonych do koryta rzeki drzew. Skarpa od strony
południowej jest bardzo stroma (różnica poziomów 18 – 20 m), skarpa przeciwległa jest łagodniejsza. Liczne okazy sosny pospolitej osiągają
około 200 cm obwodu (szacunkowy wiek najstarszych – około 200 lat).
Na brzegu Brdy występuje lipa drobnolistna oraz olsza i rzadka warstwa

krzewów (także olsza czarna). Gatunkiem lasotwórczym w rezerwacie jest
jednak buk. Przeciętny wiek drzew sięga 125 lat; do osobliwości należy
postać zboczowa, rozwijająca się na stromej skarpie o wystawie północnej.
W podszyciu występuje sosna i buk, a także jałowiec pospolity, brzoza
i jarząb pospolity. Runo jest dobrze rozwinięte, dominują borówka czarna
i śmiałek pogięty. Występują tu naturalne stanowiska chronionych gatunków roślin, takich jak: wawrzynek wilcze łyko, porzeczka czarna, marzanka wonna, konwalia majowa, paprotka i bluszcz pospolity.

Rezerwat Przytoń

„Osiedle Kormoranów”
Rezerwat ornitologiczno – leśny, utworzony w 1956 roku. Powierzchnię rezerwatu wynoszącą 22,3 ha, pokrywał pierwotnie drzewostan bukowy z pojedynczymi drzewami powyżej 250 lat. Obecnie jest on w dużej
części zniszczony przez ptaki. W 1963 roku znajdowały się w nim 392
gniazda kormoranów, które jednak od kilku lat nie wracają na miejsca
gniazdowania. Inwentaryzacja przeprowadzona w 1969 roku wykazała
obecność około ośmiuset kormoranów czarnych i czterystu osiemdziesięciu czapli siwych. Liczebność ptaków nie była jednak stała. Tak duże ich
nagromadzenie na niewielkiej przestrzeni spowodowało zniszczenie środowiska ich żrącymi ekskrementami. W konsekwencji po zniszczeniu lasu
bukowego ptaki same opuściły rezerwat, przenosząc się w inne dogodne
do lęgów miejsca. W 1984 roku kormoranów w Pakotulsku już nie było.
Nieco dłużej, bo do końca lat osiemdziesiątych na lęgi zlatywały się tu
jeszcze czaple siwe. Być może zasiądą go ponownie po zregenerowaniu
się drzewostanu. Rezerwat nie posiada planu ochrony.
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OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
„Okolice jezior Krępsko i Szczytno”
Utworzony został w 1981 roku. Powierzchnia tego Obszaru Chronionego Krajobrazu wynosi 12 428 ha. Obejmuje swym zasięgiem doliny
rzeki Brdy, Lipczynki i Czerwonej Strugi. Na obszarze tym występują
liczne jeziora rynnowe oraz śródleśne oczka wodne. Lasy tworzą zwarte
kompleksy leśne, w których dominują siedliska borowe, głównie bór świeży, a wzdłuż cieków wodnych - ols. Występuje tu wiele cennych gatunków
roślin i zwierząt, które w sposób istotny podnoszą jego walory przyrodnicze. Wyspy jeziorne stanowią najatrakcyjniejsze miejsce lęgów dla ptaków
wodnych. Tworzą one tradycyjne miejsce gniazdowania gągoła i tracza nurogęsi mających tu największe lokalne lęgowiska. W trzcinowiskach wokół
wyspy gniazduje należący do zagrożonych w Europie błotniak stawowy,
a ponadto, jest to siedlisko lęgowe wykorzystywane przez inne gatunki
ptaków wodnych - perkoza dwuczubowego, łabędzia niemego i trzcinaka.
Występują tu również lęgowiska bąka, wąsatki i remiza. W pobliżu gniazdują kania rdzawa i bocian czarny. Na torfowiskach i wilgotnych łąkach
wykryto stanowiska kosaćca syberyjskiego - unikatu w skali Pomorza Zachodniego oraz widłaka torfowego - gatunku wymierającego na Pomorzu
Zachodnim. Zadrzewienia na wyspach stanowią potencjalny biotop lęgowy
kormoranów, które po ponad 10 latach nieobecności ponownie pojawiły
się na obydwu jeziorach.
„Fragment Borów Tucholskich”
Utworzony został w 1981 roku. Powierzchnia tego OChK wynosi
16 632 ha. Należy do niego jedynie północno – wschodni skraj gminy
Przechlewo, tj. kompleks lasów wokół jezior Lipczyno i Krasne. Celem
powołania obszaru było zachowanie unikatowych krajobrazów Pomorza
Środkowego z zabezpieczeniem ich dla turystyki i wypoczynku.
Pomniki przyrody
Na terenie gminy Przechlewo uznano następujące pomniki przyrody:
1. dąb szypułkowy położony w parku popegerowskim w Pakotulsku,
2. dąb szypułkowy w Suszce, Nadleśnictwo Niedźwiady,
3. dąb szypułkowy położony w parku popegerowskim w Pakotulsku,
4. dąb szypułkowy położony w parku popegerowskim w Pakotulsku,
5. dąb szypułkowy rosnący przy drodze lokalnej w Zawadzie,
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6. dąb szypułkowy położony w Leśnictwie Żołna oddz. 313 j.
7. głaz narzutowy w oddziale 237 Nadl. Czarne Człuchowskie.

KAJAKOWY SZLAK GÓRNEJ BRDY

Pomnik przyrody w Imielnie

Brda, jedna z najpiękniejszych rzek w Polsce przecina malowniczo
teren gminy Przechlewo. Na 239 kilometrach Brda ma 43 dopływy i mija
19 jezior.
Jezioro Smołowe, z którego wypływa Brda, leży w środkowej części
Pojezierza Bytowskiego, kilka kilometrów na wschód od Miastka. Brda
kończy swój bieg w Bydgoszczy, gdzie w dzielnicy Brdyujście wpada do
Wisły. Uprawianie kajakarstwa możliwe jest na 233 kilometrach szlaku
wodnego począwszy od jeziora Pietrzykowskiego Dużego leżącego w pobliżu Miastka.

Gmina Przechlewo wita się z Brdą w okolicach Żołny (214,0 km).
W tej malutkiej wsi sołeckiej na przestrzeni 3 km mija się kolejno 3 mosty
drogowe. Kajakarze muszą uważać na kamieniste dna pod nimi. W okolicy ostatniego mostu znajduje się mała stanica. Przez następne półtora
kilometra Brda płynie wśród lasów i łąk. Nurt rzeki poprzecinany jest
poprzewracanymi drzewami, widomymi śladami pracowitych bobrów prowadzi do leśnej osady Nowa Brda. Nowa Brda – osada leśna, jest zwyczajowym miejscem rozpoczynania spływów kajakowych na terenie gminy
Przechlewo.
Stanica Wodna w Żołnie

Kolejne kilometry szlaku to mocno porośnięte wodną roślinnością
brzegi tworzące wąski tunel, przez który przeciska się rzeka. Dalej spotkać można liczne ślady bobrów i ich żeremia. Na 203,0 kilometrze,
z prawej strony spotykamy się z Modrą, dopływem Brdy. 500 m dalej przy
betonowym moście na drodze Przechlewo – Lipczynek możemy odpocząć
na urokliwej, małej stanicy, zwanej przez miejscowych Folbrykiem (Folbrycht). To tutaj, w rezerwacie Przytoń, rozpoczynamy podróż górnym,
przełomowym odcinkiem Brdy.
Rezerwat „Przytoń” – (18,5 ha) chroni naturalne zbiorowiska leśne
z udziałem buka. Teren ten upodobały sobie bobry i wydry.
Obelisk upamiętniający 50. rocznicę pierwszego pobytu Jana Pawła II na ziemi
przechlewskiej

Osada Nowa Brda przez wiele dziesiątek lat zwana „Papiernią” powstała na pewno po roku 1696. W tym to roku na zamku w Białej na
Litwie, książę Karol Stanisław Radziwiłł, wydał zezwolenia młynarzowi
z Przechlewka Michałowi Szmittowi, aby ten wystawił rzeką Brdą papiernię wielce w tych stronach potrzebną. We wsi obejrzeć można pozostałości
starego cmentarza z grobem Nehringów - tutejszych papierników. Tuż
przy moście Karola, na skarpie nad Brdą, od 23 sierpnia 2003 roku stoi
kamienny obelisk z inskrypcją: „Tu, w Nowej Brdzie 23.VII.1953 r. rozpoczął swoje kajakowe wędrówki ks. Karol Wojtyła Papież Jan Paweł II”.
Na szlaku mijamy najpierw dwa drewniane mosty drogowe a potem
jeden żelazny, kolejowy. Pomiędzy mostami, szczególnie drogowym
a kolejowym, trzeba uważać na kamienne bystrze, łatwo tu o wywrotki.
Za mostem kolejowym można zatrzymać się na urządzonym, dużym ,
leśnym polu biwakowym (Stanica Nowa Brda).

Widok na Brdę z Garbatego mostu

Przełom Brdy jest krótki i bardzo malowniczy – są tu liczne bystrza
i płycizny, a strome zbocza porośnięte są stromym lasem. Po chwili rzeka
wypływa na szerokie łąki, jej koryto poszerza się, a nurt staje się leniwy,
i już niebawem pojawia się most drogowy (199,5 km) na drodze Przechle9

wo – Koczała, zwany mostem Garbatym, za którym są zabudowania oraz
dogodne miejsce na biwak. W tym miejscu ze względu na dobre dojście do
rzeki, można zakończyć lub rozpocząć spływ.
Następne kilometry to mniej ciekawy odcinek Brdy, szeroko rozlanej
i wolno płynącej przez podmokłe łąki. Za kolejnym prawym dopływem
– rzeką Rudą (199,0 km) widać drewniany niski most Wojciecha (198,0
km). Trzeba się położyć w kajaku, aby głową nie powalić słabiutkiej konstrukcji. W odległości 3 km od Przechlewa widoczny jest po prawej rezerwat „Osiedle Kormoranów” (196,5 km), o powierzchni 20,5 ha.
W rezerwacie „Osiedle Kormoranów” – obejmującym fragment ponad
250 – letniego lasu bukowego, mają swoje miejsca lęgowe czaple siwe.
W 1952 r. gnieździło się tu również dużo kormoranów, w latach 80 – tych
jednak te rzadkie ptaki opuściły tutejsze okolice.
W pobliżu linii energetycznej jest dobre miejsce postojowe, tzw. „Ziemia
Obiecana”. Most drogowy na trasie Przechlewo – Pakotulsko – Rzeczenica, tzw. Dolinka (195,0 km) to znak, że niebawem rozpocznie się ciąg
jezior i Brda wpłynie do pierwszego z nich – Szczytna. Na zachodnim
brzegu jeziora, w zatoce po prawej widać pole biwakowe w Pakotulsku, do
którego prowadzi od lądu stromy zjazd piaszczystą leśną drogą. Miejsce
jest urocze, z pięknymi wschodami słońca. Wodę tu można zaczerpnąć ze
źródełka.

645,2 ha, głębokość 22 m, długość 8,3 km i szerokość 1,6 km) połączone
z Jeziorem Krępsko (powierzchnia 377,3 ha, głębokość 31 m, długość
4,2 km i szerokość 1,3 km) oraz poprzecznie do nich położone Jezioro
Szczycienko, wszystkie o bardzo urozmaiconej linii brzegowej, powstały
na dwóch krzyżujących się rynnach polodowcowych. Mijamy po drodze
dwie wyspy oraz po prawej stronie wieś Rzewnica, z ośrodkiem wypoczynkowym i dużym polem biwakowym w gestii Urzędu Gmina Rzeczenica.
Za cyplem (188,5 km), na przewężeniu jeziora Szczytno, szlak wodny
Brdy skręca na wschód, w lewo, w kierunku niewidocznego przesmyku
na jezioro Szczycienko (187,0 km) (powierzchnia 28 ha, długość 1,7 km,
szerokość 0,3 km) i Jezioro Końskie. Mija się Wyspę Zamkową (Góra
Zamkowa), na której od XI do XIII w. istniał gród, z początku siedziba
władców Pomorza, później kasztelania szczycieńska. Na przeciw wyspy,
na lewym brzegu widać Górę Szubieniczą (143 m n.p.m.), dawne miejsce
straceń. Po prawej stronie, między jeziorami Szczytno i Szczycienko, znaleźć można dogodne miejsce do odpoczynku, zwane „Na Przesmyku”.

Przystań kajakowa nad Jeziorem Końskim

Rzeka Brda

Obszar krajobrazu chronionego pod nazwą „Okolice Jezior Krępsko
i Szczytno z fragmentami doliny rzeki Brdy” ma powierzchnię 12,5 ha
i składa się w 35% z lasów, a w 7% z wód. Jezioro Szczytno (powierzchnia
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Rzeka powoli przechodzi w wąskie i długie Jezioro Końskie (184,5
km) (powierzchnia 52,5 ha, głębokość 22 m, długość 1,5 km i szerokość
0,3 km) o wysokich zalesionych brzegach. Przy lejkowatym końcu jeziora
(182,5 km), przed mostem Przechlewo – Człuchów zbudowano, w odległości 1,5 km od wsi, kemping i pole namiotowe OSiR w Przechlewie. Za
mostem Brda płynie wśród podmokłych łąk, tworząc szerokie rozlewiska.
Widać ślady bobrów. Miejscami koryto porośnięte jest okazałymi, choć
uciążliwymi do przepłynięcia wodorostami.

Przed mostem drogowym (176,0 km) między wsiami Jemielno
i Płaszczyca stoi stary dwór zbudowany w 1755 r. przez Piotra Tuchołkę,
otoczony pięknym starym parkiem, w którym rośnie dąb – pomnik przyrody.
Dalej rzeka płynie przez urozmaicone tereny między lasem i pasem łąk.
Zaraz za wsią zaczynają się w skarpie na skraju lasu zdroje oraz bagna,
a w pobliżu Czosnowa znajduje się stanowisko bobrów oraz rzadkiego
ptactwa wodnego (traczy, nurogęsi, gągołów, bąków i zimorodków).
Dalej mija się kolejno most kolejowy (171,5 km) na nieczynnej już
trasie Człuchów – Miastko, rzekę Lipczynkę (171,0 km) – lewy dopływ
Brdy, a po 300 m most drogowy we wsi Sąpolno. Na łące po prawej stronie
przed mostem za zgodą właścicieli można biwakować, podobnie jak nad
oddalonym o 200 m czystym, śródleśnym Jeziorem Sosnowym.
Sąpolno zalicza się do większych wsi w tym rejonie. W osadzie jest stary
dwór i park.
Przez najbliższe 7 km rzeka leniwie płynie wśród łąk i pól w wyżłobionej przez lodowiec głębokiej rynnie. Przepływa pod drewnianym wąskim
mostkiem, tzw. Kozim (168,5 km) łączącym Konarzyny i Ciecholewy. I to
właśnie w tym miejscu rzeka Brda kończy swój bieg w granicach Gminy
Przechlewo wpływając na tereny Gminy Konarzyny.
JEZIORA
Znajdujące się na terenie Gminy Przechlewo wspomniane 33 jeziora
zajmują łącznie powierzchnię 11,25 km2, tj. ponad 5% terenu gminy.
Większość z nich to jeziora rynnowe, o długim i wąskim kształcie.
Do największych i najpiękniejszych należą:
kompleks Jezior Szczytno Wielkie  i Szczytno Małe – 645,2 ha
Jezioro Lipczyno – 155 ha
Jezioro Końskie – 55 ha
Jezioro Długie – 33 ha
Jezioro Krasne – 28 ha.
Wody przechlewskich jezior i rzek należą do najczystszych na Pomorzu, a ich stan ciągle ulega poprawie. Związane jest to miedzy innymi
z ciągłym porządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie oraz ze stale
rosnącą świadomością rolników i sposobem wykorzystywania przez nich
ziemi rolniczej.

Tab. 1. Jeziora powyżej 5 ha.
Powierzch- Śr. głębonia (ha)
kość (m)

Lp.

Jeziora

Obręb

1

Gwiazda (Krętek)

Płaszcyca

44

9,7

2

Płask

Płaszcyca

21,99

3,1

3

Lipczyno

Przechlewko

12,4

2,1

4

Krasne

Przechlewko

29,43

2,8

5

Węgorzko

Przechlewko

5,82

------

6

Plasno (Płosno)

Przechlewko

24,69

6,2

7

Lipczyno Wielkie

Przechlewko

154,66

9

8

Szczytno Duże

Szczytno

615,77

8

9

Poddębie
Szczytno Małe
(Szczycienko)
Końskie

Lisewo

15

2,6

Lisewo

32

3,6

Lisewo

55

9

Garbek

10,13

------

Sąpolno

15,58

4,9

Sąpolno

10,67

------

Przechlewo

20,07

4,5

16

Garbek
Sosnowe
(Czosnowo)
Glina
Przechlewskie
(Wiejskie)
Długie

Przechlewo

43

8,8

17

Liny

Dąbrowa

24,63

4,6

18

Szare

Lisewo

8

------

19

Pijawka

Lisewo

5,24

------

20

Kiełpińskie

Kiełpin

7,57

------

21

Płosno

Przechlewo

5,08

------

22

Rąbki (Mazury)

Przechlewo

7,09

------

23

Kumki II

Przechlewko

5,56

------

10
11
12
13
14
15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.infoeko.pomorskie.pl.
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Jezioro Końskie

LEŚNICTWO
Ważnym czynnikiem gospodarczym i krajobrazowym na terenie gminy jest obecność dużych kompleksów leśnych. 52,3% lesistości nadaje gminie specyficzny charakter krajobrazu zbliżonego do naturalnego. Wśród
lasów przeważają lasy państwowe administrowane przez 4 nadleśnictwa,
z których największe obszary leśne posiada w zarządzie Nadleśnictwo
Niedźwiady.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, dominująca na 95% powierzchni lasów, na drugim miejscu znajduje się brzoza.
Jakość techniczna i hodowlana drzewostanów na stanowiskach leśnych
należy do średniej, podobnie ich stan zdrowotny i sanitarny. Znacznie
gorsze są drzewostany na siedliskach porolnych - ekosystemach sztucznych, zagrożonych w wysokim stopniu ze strony patogenów grzybowych
i szkodników. Potencjał produkcyjny, z uwagi na młody wiek drzewostanów, jest niezbyt wysoki. Funkcja produkcyjna uzależniona jest od popytu
na drobnowymiarowy surowiec drzewny.
Pozytywną stroną borów sosnowych, przeważających na terenie gminy, jest ich wielki potencjał rekreacyjny - widne drzewostany, występowanie grzybów i owoców runa leśnego.
Największe kompleksy leśne występują w północno – zachodniej części
gminy. Lasy oraz tereny przyjeziorne i przyrzeczne są siedliskiem dla
licznych gatunków zwierząt, w tym chronionych. Można w gminie spotkać
miedzy innymi orła bielika, kanię rdzawą, wąsatkę, bobry i wydry.

Zagroda dzików a Ośrodku Szkolenia Psów Myśliwskich w Przechlewku

KLIMAT LOKALNY

Zapraszamy na grzybobranie

Znamienne jest występowanie na terenie gminy bardzo dużych obszarów siedlisk porolnych - ok. 40% i zajętych przez stosunkowo młode - do
40 lat monokultury sosnowe.
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Region klimatyczny wschodniopomorski, w którym leży gmina Przechlewo charakteryzuje się generalnie małą zmiennością typów pogody. Są
to warunki korzystniejsze, od panujących w północnej części województwa.
W ciągu roku najwięcej, bo przeciętnie 46 dni jest z pogodą umiarkowanie ciepłą (temperatura 5,1 do 15°C), pochmurna i bez opadu. Średnio

przez 36 dni panuje pogoda umiarkowanie ciepła, lecz z dużym zachmurzeniem i opadem. Dość dużo, do 29 dni przypada na pogodę bardzo
ciepłą (15,1 do 25°C), bez opadu, lecz pochmurną.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperaturą ok.
16,3°C, (minimalnie niższą, niż w Słupsku), a najzimniejszym – luty, ze
średnią temperaturą - 4°C (wyraźnie niższą od Słupska i Ustki). Wyraźniej cieplej, niż na północy województwa, jest w okolicach przedwiośnia
i wiosny. Średnia roczna temperatura, podobnie jak na całym obszarze
województwa wynosi 7,6°C (za lata 1950 – 94).
Zima trwa przeciętnie 120 dni, najczęściej od 18.XI. do 15. III. (temperatura poniżej 0°C), natomiast okres wegetacyjny ma ok. 185 dni (24.
IV. do 24.X).
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych należy do najniższych
w województwie i z wielolecia 1950 – 94 wynosiła w pobliskim Gwieździnie 614 mm ( w Słupsku 771 mm). Największe opady występują w lipcu,
ok. 80 mm, kolejno czerwcu i sierpniu – 65 – 70 mm. Dni z pokrywą
śnieżną jest średnio 60 na południu gminy, do 70 na północy. Okres ten
zwykle nie jest ciągły.
W rejonie Przechlewa dominują wiatry z kierunków zachodnich. Warunki mikroklimatu modyfikuje rzeźba i pokrycie terenu oraz obecność
dużych zbiorników wodnych.
ROLNICTWO
Ogólna powierzchnia administracyjna gminy Przechlewo wynosi 24
388 ha. Użytki rolne zajmują 8.695 ha, czyli 35,6% powierzchni gminy.

Żniwa z lotu ptaka

L.p.

Rodzaje gruntów

Powierzchnia

Udział
w powierzchni
ogólnej- w %

1.

Powierzchnia ogółem
Obszary użytkowane
rolniczo, w tym:
Grunty orne

24.388 ha

100

8.695 ha

35,6

7.237 ha

29,6

Sady

24 ha

0,1

Łąki

879 ha

3,6

Pastwiska trwałe

536 ha

2,2

3.

Lasy i grunty leśne

12.761 ha

52,3

4.

Pozostałe grunty
(pod zabudowaniami,
podwórzami, drogi,
wody i inne grunty
użytkowane i nie
użytkowane)

2.948 ha

12,1

2.

Liczba gospodarstw rolnych  na terenie gminy Przechlewo wynosi 457
szt. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego – 9,51 ha, a głównymi
kierunkami produkcji jest produkcja zwierzęca i produkcja roślinna.
TU DRZEMIE TAJEMNICA I LEGENDA...
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
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(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 szczególną
uwagę zasługuje późnobarokowy dwór w Imielnie jako jedna z nielicznych na terenie województwa XVIII – wiecznych tego typu budowli.

Kościół Parafialny p.w. Św. Anny w Przechlewie
Znaczna w przeszłości wielkość parafii przechlewskiej i zaszczytne
tytuły, jakimi obdarzano kolejnych proboszczów, poświadczają, że od
1772 r. była ważnym „posterunkiem życia kościelnego” na zachodniej
granicy Rzeczypospolitej. O obecnej świątyni parafialnej p.w. św. Anny
przeor klasztoru kartuzów J. V. Schwengel zapisał: (...) „1720 proboszcz
Ierzykiewicz piękny i ozdobny kościół częściowo z drewna częściowo z cegły wystawił. Jego następca part zakupił 3 nowe ołtarze piękne i organy
pozłacane”. W latach 1898 – 1901 do szkieletowej świątyni dobudowano
ceglaną nawę poprzeczną i prezbiterium.

Zespł dworsko-parkowy w Imielnie

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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Kościół p.w. Św. Anny w Przechlewie

Część szkieletowa, stalowa, wzniesiona na planie prostokąta. Po rozbudowie kościół uzyskał plan krzyża łacińskiego, prezbiterium zamknięte
jest trójbocznie we wschodniej części. Przy północnym ramieniu transeptu
od wschodu znajduje się zachrystia, odpowiednio po stronie południowej
– niska wieżyczka na planie koła, ze schodami na emporę w transepcie.
Zachodnia, starsza część kościoła o konstrukcji szkieletowej z murem
wypełniającym z cegły. Ściany zwięczone profilowanym, belkowym gzymsem podokapowym. Elewacja zachodnia oszalowana deskami. W części
zachodniej dzwonnica wtopiona w połacie dachu, ustawiona bezpośrednio
na belkach stropu nad nawą główną. Barokowy hełm dzwonnicy z ośmioboczną latarnią.

W starej części kościoła zachowała się płyta nagrobna Prądzyńskich
nad kryptą. W XVIII wieku Prądzyńscy byli właścicielami pobliskiej Dabrówki. Na suficie w szkieletowej nawie dekoracja malarska o charakterze narracyjnym, z ornamentyką roślinną. W witrażowych oknach w transepcie utrwalone nazwiska fundatorów rozbudowy kościoła.
Wyposażenie późnobarokowe: 3 ołtarze, ambona z rzeźbiarskimi
przedstawieniami Chrystusa i ewangelistów, chrzcielnica, prospekt organowy.
Na placu kościelnym zawieszony na stojaku gotycki dzwon z 1405 r.,
z minuskułową inskrypcją i drugi, ulany w 1909 r. w Szczecinie.

Kościół filjalny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Przechlewie

Infrastruktura i ekologia.
Inwestujemy w środowisko

wdrażanie przedsięwzięć proekologicznych przyniosło wymierne efekty
w sferze gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno –
ściekowej. Za swoje działania zostaliśmy wyróżnieni: 2008  rok -  Laureat
11 Edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, 2009
rok – Laureat X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni
Środowisku”.
DROGI
Teren gminy w południowej części dotyka drogi krajowej nr 23 Koszalin – Bydgoszcz, droga ta wraz z siecią dróg powiatowych zapewnia
zewnętrzne powiązania terenu gminy z siecią dróg krajowych. Sieć dróg
powiatowych w gminie obejmuje 18 odcinków dróg V klasy technicznej,
urządzonych, twardych w średnim i złym stanie technicznym. Długość sieci
dróg gminnych wynosi 52 km o bardzo zróżnicowanym standardzie. Do
dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczane do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym
potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych, które powstały z rozwojem
zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury wsi. Drogi gminne w przeważającej części posiadają nawierzchnię gruntową lub umocnioną tłuczniem i żużlem. Dodatkowo zamierza się stworzenie punktu składowania
gruzu. Składowany gruz będzie kruszony i używany do utwardzania dróg
gminnych. Utworzenie składowiska gruzu przyczyni się do zmniejszenia
zjawiska niekontrolowanego wysypywania go w niedozwolonych miejscach. Przetworzony odpad pozwoli pozytywnie wpłynąć na jakość dróg
gminnych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Od wielu lat ochrona środowiska to zadanie priorytetowe Gminy
Przechlewo. Do zadań realizowanych w tym zakresie należą ochrona
powietrza, oczyszczanie ścieków, selektywna zbiórka odpadów i ich zagospodarowanie oraz ochrona naturalnych zasobów przyrody. Gmina
Przechlewo przeprowadziła szereg godnych uwagi, kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych służących jej rozwojowi, ochronie środowiska
naturalnego i poprawie życia mieszkańców. Systematyczne i skuteczne

Droga Przechlewo - Koczała
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Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Słosinko – Człuchów, nieczynna od lat na odcinku Słosinko – Przechlewo – w 2006r. rozebrana
i przygotowana do przekwalifikowania na ścieżkę rowerową. Natomiast
na odcinku Przechlewo - Człuchów odbywa się tylko ruch towarowy – dowóz węgla do Przechlewa i gazu do rozlewni w Sąpolnie.
Zbiorowa Komunikacja Pasażerska obsługiwana jest przez lokalne
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Człuchowie. Zorganizowane są lokalne połączenia z sąsiednimi gminami i miastami - Człuchów,
Miastko, Bytów, Chojnice.
Zaplecze techniczne motoryzacji stanowią dwie ogólnodostępne stacje
benzynowe oraz kilka zakładów mechaniki pojazdowej.
KANALIZACJA I WODOCIĄGI
Gmina Przechlewo skanalizowana jest w 83 %. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 66,8 km. Ścieki odprowadzane są do gminnej oczyszczalni
mieszczącej się w Przechlewie na ul. Młyńskiej 44 b, wybudowanej w 2001
roku. Oczyszczalnia ta o maksymalnej przepustowości 2 072 m3/d obsługuje 4986 mieszkańców oraz zakłady mięsne, co w sumie stanowi 17 117
RLM. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Lipczynka leżąca
w zlewni rzeki Brdy. Na terenie gminy znajdują się dodatkowo oczyszczalnia biologiczna w m. Pakotulsko, bioblok przy ośrodku wypoczynkowym
w Lipczynku oraz podoczyszczalnia Zakładów Mięsnych Prime Food Sp.
z o.o.. Gmina zwodociągowana jest w ok. 90%. Długość sieci wodociągowej wynosi 53,7 km. Ludność korzystająca z sieci to 5509 osób. Woda
dostarczana jest do gospodarstw domowych z 9 hydroforni, w tym z 6
będących w posiadaniu gminy (Przechlewo, Sąpolno, Garbek, Miroszewo,
Dąbrowa, Imielno).
Mimo tak dużego stopnia skanalizowania cały czas prowadzone są
w gminie inwestycje z tego zakresu. W 2007 roku oddano do użytku 19
przydomowych oczyszczalni ścieków (w miejscowościach: Sapolno, Garbek, Nowa Wieś, Łubianka). W 2008 roku gmina dalej realizowała zadania inwestycyjne w tym kierunku i powstało 20 nowych przydomowych
oczyszczalni ścieków surowych z drenażem rozsączającym (w miejscowościach: Garbek, Sąpolno, Nowa Brda, Krasne, Jarzębnik, Żołna, Przechlewo).
Powstające na oczyszczalni osady ściekowe stosowane są pod rolnicze
wykorzystanie.
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Oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna w Przechlewie

W 2006 roku zainstalowano na oczyszczalni w Przechlewie nowoczesny system monitoringu – który pozwala na bieżąco monitorować stan
podpiętych pod stację bazową przepompowni ścieków. Coroczne powiększanie systemu monitorungu o nowe obiekty pozwoli w przeciągu kilku
lat objąć nim całą gminę. System ten przyczynia się do kontrolowania
pracy przepompowni, a w przyszłości również hydroforni. Ta technologia
pozwala zapobiegać awariom.
GOSPODARKA ODPADAMI
W miejscowości Przechlewo znajduje się Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych oddane do użytku w 1999 r., gdzie składowane są
odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Korzystają z niego instytucje
i osoby prywatne z terenu naszej gminy. Dobowo przyjmowanych jest
około 3 ton odpadów, eksploatacja wysypiska przewidziana jest do 2015r.
Z terenu gminy odpady odbierane są przez przedsiębiorstwa mające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki  i transportu odpadów. Zorganizowanym odbiorem odpadów objętych jest 70% ludności.
We wszystkich miejscowościach Gminy Przechlewo ustawiono zestawy do
selekcji zbiórki odpadów (pojemniki na szkło, pojemniki na plastik), które
są na bieżąco monitorowane. Po ich zapełnieniu odpady wywożone są na
gminne składowisko.
Nawiązana została współpraca ze szkołami oraz punktami handlowymi odnośnie zbiórki baterii – które po zapełnieniu pojemników oddawane
są do recyklera.
Planowana jest rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów poprzez dostawienie pojemników na makulaturę, oraz odpady biodegradowalne.
Selektywną zbiórką odpadów objętych jest 95% ludności.

Na terenie Gminy Przechlewo istnieją dwie biogazownie rolnicze wybudowane przez sp.Poldanor w m. Pawlówko i Płaszczyca. W planach jest już
budowa trzeciej.

Składowisko odpadów w Przechlewie

ELEKTROENERGETYKA I GOSPODARKA CIEPLNA
Zbiorowe zaopatrzenie w ciepło występuje na osiedlu mieszkaniowym
w Przechlewie, szkole, przedszkolu a coraz większe zainteresowanie odbiorców indywidualnych sprawia, że od 2006 roku rozpoczęto inwestycje
mającą na celu doprowadzenie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do
centrum Przechlewa. Zostały podłączone - budynek Posterunku Policji,
Urzędu Gminy, budynek Ośrodka Zdrowia oraz sklepy prywatne. Kotłownia, która opalana jest słomą, w znacznym stopniu ogranicza emisję
zanieczyszczeń do środowiska. Pozostałe obiekty użyteczności publicznej
i zakłady przetwórcze posiadają kotłownie lokalne, gdzie paliwami opałowymi są węgiel, gaz, olej opałowy.
Większość mieszkańców gminy zaopatruje się w ciepło indywidualne, gdzie
przeważającym źródłem ciepła jest drewno, trociny, pelet, miał, węgiel.
Teren gminy objęty jest zasilaniem w całości siecią średniego napięcia
- do zakładów mięsnych z Głównego Punktu Zasilającego - Gwieździn,
- północna część gminy z GPZ - Ostrowite, położonego na terenie Rejonu Energetycznego Bytów,
- pozostała część gminy z GPZ Człuchów.
- w roku 2005 do użytku oddana została biogazownia w Pawłówku,
która wytworzoną energię cieplną wykorzystuje do ogrzewania warsztatu, budynku biurowca, oraz budynku inwentarzowego - chlewnia
spółki Poldanor S.A. Nadmiar wytworzonej energii spółka Poldanor
S.A sprzedaje spółce energetycznej „Energa” oddział Człuchów.

Ekologiczna kotłownia opalana słomą

Edukacja, kultura, sport i turystyka.
SPORT
W gminie prężnie rozwija się działalność sportowa. Główną bazą
dla sportowców jest przede wszystkim znajdująca się przy Zespole Szkół
w Przechlewie sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz położone w odległości ok. 500 metrów od szkoły
2 stadiony Ośrodka Sportu i Rekreacji. W Przechlewie i Sąpolnie bardzo
aktywnie działają uczniowskie kluby sportowe (UKS im. Ireny Szewińskiej
w Sąpolnie oraz UKS im. Janusz Kusocińskiego w Przechlewie). Młodzi
sportowcy: lekkoatleci, piłkarze odnoszą sporo sukcesów nie tylko w skali
województwa, ale również kraju. Przy lokalnym klubie sportowym LKS
„Prime Food Brda” działają aktywnie sekcje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, które odnoszą również liczne sukcesy.
Gmina ma bogatą, ponad 60 – letnią tradycję w piłce nożnej. Ludowy
Klub Sportowy „Prime Food” Brda Przechlewo powstał 1945 roku. Jej
kierownikiem był Z. Blank, a gospodarzem sekcji Wacław Mazur. Sekcja
piłki nożnej składa się z czterech drużyn piłkarskich: Seniorska, Junior
„A”, „B” i „D”. Miłośnicy piłki nożnej mogą dodatkowo rozwijać swoje
umiejętności w Klubie Sportowym Victoria Szczytno.
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Sport i aktywny tryb życia stają się coraz bardziej popularne. Aby
dotrzymać kroku innym krajom, w których wiele firm umożliwiło swoim
pracownikom integrację, relaks i spędzanie wolnego czasu poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportu, przy dwóch największych pracodawcach
gminy, Poldanor S.A. i Prime Food Sp. z o.o., rozpoczął swą działalność
Zakładowy Klub Sportowy CONTRA, który jest członkiem EFCS (Europejskiej Federacji Sportu Korporacyjnego).

nim w Gramzow (1995) i Biwaku Letnim 3 Kompanii ABC Batalionu Obrony Niemieckiej w Prenzlau (1995). W 1997 roku u burmistrza Gramzow
odbyła się konferencja poświęcona wypracowaniu zasad współpracy gmin
partnerskich. W 2000 roku młodzież z Gramzow wzięła udział w Szkolnych Dniach Unii Europejskiej w Przechlewie, a piłkarze VFB Gramzow, jak
dawniej biorą udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim.

Współpraca międzynarodowa

Modzi piłkarze LKS Prime Food Brda Przechlewo

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Współpraca gminy Przechlewo z niemiecka gmina Gramzow położoną
w Brandenburgii rozpoczęła się w roku 1975. Do roku 1981 kontakty te
rozwijały się bardzo intensywnie i polegały na corocznym udziale obu
partnerów w imprezach sportowych, festynach ludowych, jubileuszach
i rocznicach państwowych. W roku 1984 powrócono do współpracy poszerzając ją o wymianę między państwowymi przedsiębiorstwami rolnymi.
Ponowne zawieszenie kontaktów nastąpiło w 1990 roku, na blisko 3 lata.
Udziałem gminnej delegacji w obchodach 825 – lecia Gramzow w 1993
roku otworzono nowe karty historii współpracy Przechlewa i Gramzow.
Dzięki podtrzymywaniu wieku osobistych kontaktów, w tym wójta Przechlewa i burmistrza Gramzow, udało się powrócić do sportowej wymiany
między klubami piłkarskimi i młodzieżą szkolną. Władze obu gmin wzięły
udział w „Seminarium dla partnerstwa”, którego organizatorem była Europejska Akademia Państwowa w Bocholt (1995), w Wielkim Festynie Let18

W 2000 roku gmina Gramzow udzieliła skutecznego, partnerskiego poparcia w staraniach Przechlewa o dotację z Fundacji Współpracy Polsko
– Niemieckiej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Władze
Gramzow promują również turystyczne walory Przechlewa wśród swoich
mieszkańców.
STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE
W gminie działa kilka formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych. Są to miedzy innymi: Koło Miłośników Przechlewa, Zrzeszenie
Osób Bezrobotnych w Przechlewie, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Dorosłych Dzieci i ich Rodzin RAZEM
w Przechlewie, Liga Ochrony Przyrody, Koło Myśliwskie Głuszec w Przechlewie, Koło Miłośniczek Sąpolna, Koło Miłośniczek Nowej Wsi, Związek
Pszczelarzy, nieformalna grupa Młodzi Młodym, Klub AA Fenix, Koło Emerytów i Rencistów, Caritas, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Sąpolnie,
Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” EKO „SZKOŁA ŻYCIA” w Wandzinie, Koło
Hafciarskie, Polski Związek Wędkarski Koło w Przechlewie.

Działania większości z nich ograniczają się jednak do działań wewnątrz organizacji, brak jest wychodzenia z inicjatywami przeznaczonymi
dla szerszego grona społeczności gminnej. Ponadto kondycja finansowa
większości z tych organizacji jest słaba. Generalnie coraz częściej pojawiają się głosy, że brakuje w gminie prężnie działającej organizacji pozarządowej, która byłaby w stanie skutecznie i szeroko działać dla dobra gminy
i z sukcesem aplikować o środki finansowe do różnego rodzaju funduszy,
w tym strukturalnych, na realizację licznych projektów. Wydaje się, że
organizacja ta musiałaby mieć silne wsparcie ze strony samorządu gminy
jak i lokalnych przedsiębiorców.

EDUKACJA I TURYSTYKA
Nie bez znaczenia są aktywne życie kulturalne i rozwój edukacyjny
możliwe dzięki prężnie działającym placówkom oświatowym i kulturalnym. Na terenie gminy działają dwie szkoły podstawowe i gimnazjum,
a także dwa przedszkola publiczne. Taka ilość placówek pozwala bezproblemowo kształcić dzieci w obszarze bliskim miejscu zamieszkania.

Zespół Szkół w Przechlewie

Haft wdzydzki - Helena Dobrosiewicz

Kompleks boisk - Moje Boisko Orlik przy Zespole Szkół w Przechlewie

Ośrodek Szkolenia Psów Myśliwskich w Przechlewku

Gmina posiada dobrze rozwiniętą bazę oświatową, kulturalną i sportową. Poszczycić się może między innymi dwiema nowoczesnymi, dobrze
wyposażonymi halami sportowymi, przy Zespole Szkół w Przechlewie jak
i w Sąpolnie. Hala w Przechlewie gościła już wiele profesjonalnych  imprez
sportowych i kulturalnych, nie tylko o randze lokalnej,  ale również ogólnopolskiej. W ramach Gminnego Centrum Kultury,  młodzież rozwija swoje zainteresowania także w innych dziedzinach życia niż sport. Czytelnicy
mają dostęp do liczonych w tysiącach woluminów w Gminnej Bibliotece
Publicznej.
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Również malowniczo położony nad Jeziorem Końskim Ośrodek Sportu
i Rekreacji odgrywa ważna rolę w życiu kulturalnym, sportowym i relaksacyjno – wypoczynkowym.
IMPREZY W GMINIE PRZECHLEWO.
Działalność kulturowo – artystyczną w Gminie Przechlewo prowadzi Gminne Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz szkoły i świetlice
wiejskie, natomiast działalność w zakresie sportu i rekreacji – Ośrodek
Sportu i Rekreacji W Przechlewie. Gmina Przechlewo poprzez organizację
imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym, przyciąga
corocznie znaczna liczbę uczestników z kraju i zagranicy.
Do najważniejszych imprez organizowanych w Gminie należą:
Imprezy cykliczne międzynarodowe:
• Międzynarodowy Konkurs Psów Dzikarzy,
• Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przechlewo,
• Międzynarodowy spływ kajakowy „Szlakiem Karola Wojtyły”,
• Międzynarodowe Obchody Dni Unii Europejskiej.

Przegląd Sygnałów, Wiersza i Piosenki Myśliwskiej

Przegląd piosenki

Spływ kajakowy „Szlakiem Karola Wojtyły”

Imprezy cykliczne krajowe:
• Ogólnopolski Przegląd Sygnałów, Wiersza i Piosenki Myśliwskiej im.
Rafała Minicha,
• Okręgowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody,
• Turniej Brydżowy o Puchar Wójta Gminy Przechlewo,
• Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Przechlewo.
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Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody

Turniej Brydżowy

Imprezy cykliczne regionalne:
• Noc Kupały,
• Spartakiada Wodniacka,
• Gminny Turniej Wsi/festyn plenerowy – „Pożegnanie lata”.
Ponadto w Gminie organizowane są cykliczne imprezy lokalne tj.:
• Spotkania opłatkowe,
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Przechlewie,
• Od przedszkola do Opola,
• Ferie zimowe, w tym turniej halowy piłki nożnej, turniej ping – ponga, turniej szachowy,
• Rocznica Wyzwolenia Przechlewa,
• Regionalne Turnieje Piłki Siatkowej Dziewcząt, Kobiet i Mężczyzn
z okazji wyzwolenia Przechlewa,
• Dzień Kobiet,
• Wernisaż haftu,
• Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych szkół
podstawowych i gimnazjalnych,
• Konkurs przyrodniczy,
• Mistrzostwa woj. pomorskiego w indywidualnych biegach przełajowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,
• Konkurs Mini Playback Show,
• Dzień Matki,
• Gminny konkurs Recytatorski „Ptaki, ptaszki polne”, „Ptaszęta
polne”,

• Mistrzostwa powiatu w „piłkarskich piątkach” szkół podstawowych,
• Półfinał woj. pomorskiego w „piłkarskich piątkach” szkół podstawowych,
• Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej 11 – osobowej szkół gimnazjalnych,
• Mistrzostwa Powiatu w czwórboju LA dziewcząt i chłopców szkół podstawowych,
• Międzynarodowe Biegi Wiosenne,
• Dzień Dziecka,
• Dni sportu młodzieży szkolnej,
• Cykl imprez weekendowych,
• Wybór Miss i Mistera Lata,
• Sprzątanie górnego odcinka rzeki Brdy,
• Dzień Seniora,
• Wystawa plastyczna,
• Andrzejki,
• Bal Sylwestrowy.

Wystawa prac w GOPS.

Rocznie we wszystkich wymienionych powyżej imprezach bierze udział
ok. 7 870 uczestników.
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cyjnych  ale również stara się być miejscem spotkań społeczności lokalnej
w celu poznawania historii, tradycji, kultury i obyczajów regionu. Organizuje  szereg wystaw rocznicowych, okolicznościowych i tematycznych.
Tworzy przyjazną bazę dla działalności koła „Miłośników Przechlewa”.
Bierze czynny udział w pisaniu i  realizacji wielu projektów i programów,  
uzyskując dodatkowe środki finansowe.

Turniej Piłki Siatkowej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z GMINNYM CENTRUM INFORMACJI
Gminna Biblioteka Publiczna jest jedyną publiczną biblioteką na terenie gminy nie posiada filii ani punktów bibliotecznych. W strukturze biblioteki mieści się Gminne Centrum Informacji, które posiada 5 stanowisk
komputerowych, z  bezpłatnym dostępem do Internetu, fax i ksero dla
osób bezrobotnych. Biblioteka posiada licencję  oprogramowania komputerowego dla bibliotek “Libra 2000” dla dwóch stanowisk komputerowych
i jest na etapie katalogowania księgozbioru. Podstawową rolą biblioteki  
jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Pełni  również  
charakter szczególny, świadczy usługi każdemu mieszkańcowi naszej
gminy - młodemu, starszemu, zdrowemu, choremu, sprawnemu i mniej
sprawnemu, oczytanemu i uczącemu  się dopiero czytać,  mniej i bardziej
wykształconemu, temu  który wie czego chce i temu którego potrzeby czytelnicze  należy dopiero rozwinąć. Czytelnikami biblioteki jest 840 osób,
które korzystają z księgozbioru składającego się z 18 621 woluminów.  
Placówka aktywnie uczestniczy w  kształtowaniu nowoczesnych postaw czytelniczych poprzez odwołanie do zasobów  wiedzy i informacji.
Pozwala to włączyć się w proces formowania nowoczesnej świadomości  
społecznej. Stara się wywiązywać z powinności w stosunku do społeczności
lokalnej tworząc warunki do rozwoju kulturalnego jednostki i grup społecznych, wspiera aspiracje edukacyjne i zaspakaja potrzeby informacyjne. Nie ogranicza się tylko do udostępniania i świadczenia usług informa22

Gminna Biblioteka Publiczna

POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie jest jednostką budżetową gminy, realizującą: zadania własne gminy i zlecone z zakresu
pomocy społecznej oraz zadania wynikające z innych ustaw.
Liczba szacunkowa rodzin korzystających z pomocy finansowej Ośrodka wynosi średnio rocznie 550 (na 6300 mieszkańców w tym 1800 rodzin).
Wśród przyczyn trudnej sytuacji życiowej stanowiącej powód zgłoszenia
się o pomoc do Ośrodka należy wymienić w pierwszej kolejności ubóstwo,
bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę oraz bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa
domowego – zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych.
Najważniejszą pozycję w budżecie naszego Ośrodka stanowią wydatki na
wypłatę zasiłków pieniężnych, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,

ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach
Pomocy Społecznej oraz na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.

prowadzenie wypożyczalni sprzętu pływającego, organizowanie w okresie
letnim cyklicznych imprez weekendowych, wykonywanie usług transportowych.
Ośrodek znajduje się 1,5 km od Przechlewa na trasie Przechlewo –
Człuchów. Pięknie położony nad Jeziorem Końskim, wśród lasów bogatych w grzyby, jagody i zwierzynę, na szlaku kajakowym rzeki Brdy, jest
atrakcją dla turystów przez cały rok. Na terenie znajduje się kąpielisko
strzeżone z pomostami i wypożyczalnią sprzętu pływającego. Ośrodek
posiada następujące miejsca noclegowe do wynajęcia: obiekty murowane
(bliźniaki). Każdy segment jest czteroosobowy i posiada kuchnię z lodówką, pełen węzeł sanitarny i TV. Domki drewniane: dwupokojowe z kuchnią
i lodówką, w pobliżu węzeł sanitarny, domki trzypokojowe z kuchnią,
lodówką, TV, pełen węzeł sanitarny. Ponadto posiada pole namiotowe na
400 osób z możliwością przyłączenia do energii elektrycznej. W pobliżu
znajduje się pełen węzeł sanitarny w postaci sanitariatów, natrysków
z ciepłą wodą. Obok znajduje się zmywalnia naczyń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ważnym zadaniem pomocy społecznej są usługi opiekuńcze oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z tej formy pomocy korzystają osoby
samotne, a także osoby w rodzinie, które z powodu wieku, stanu zdrowia
lub innych ważnych przyczyn wymagają pomocy osoby drugiej. Z tej formy pomocy korzysta średnio 12 osób.
Średnio wydaje się 22 decyzje administracyjne uprawniające do korzystania z ofert usług Środowiskowego Domu Samopomocy. Podstawowym zadaniem tego Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności
uczestników niezbędnych do ich samodzielnego życia. Dom finansowany
jest w całości przez Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Gdańsku.
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PRZECHLEWIE
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie jest zakładem Budżetowym
Gminy. Jego zadania statutowe to: prowadzenie ośrodka wypoczynkowego, realizacja zadań w dziedzinie sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki, właściwa eksploatacja obiektów sportowych, turystycznych, rekreacyjno – wypoczynkowych, obsługa sanitarno bytowa domków letniskowych,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie

Ośrodek udostępnia też odpłatnie rowery wodne, kajaki jedno, dwu
i czteroosobowe, łodzie wędkarskie, saunę, parking strzeżony, transport
kajaków. Poleca również spływy kajakowe rzeką Brdą, która jest dostępna dla kajakarzy na długości 233 km. W odcinkach górnej Brdy można
organizować 1 – 3 dniowe wycieczki wśród pięknej zieleni od miejscowości Stara Brda do Przechlewa lub znacznie dalej zależnie od kondycji.
Cudowny klimat, niezapomniane wrażenia, sama natura. W sezonie let23

nim w każdą niedzielę Ośrodek proponuje również udział w imprezach
plenerowych organizowanych na jego terenie np.: Noc Kupały, powitanie
lata, spartakiada wodniacka, turnieje plażowej piłki siatkowej, gry i zabawy dla dzieci, otwarty turniej brydża sportowego, turniej szachowy itp.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie

dzają jednoznacznie fakt, że Przechlewo jest Gminą, która dynamicznie
się rozwija. Ochrona i kształtowanie środowiska stanowi jeden z priorytetowych kierunków rozwoju gminy. System selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, ciągle postępująca rozbudowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, modernizacja i remont dróg gminnych, wymiana chodników
to ciągła poprawa infrastruktury i wpływanie na ogólną estetykę gminy.
Pomimo przemian Przechlewo zachowuje swój specyficzny charakter.
Znaczną część gminy zajmują gospodarstwa rolne, w których zgodnie
z tradycją dobrego gospodarowania uprawia się głównie zboża, rośliny
przemysłowe i warzywa. W hodowli dominuje trzoda chlewna.
Władze gminy dbają o życie kulturalne społeczności lokalnej, o jej
bezpieczeństwo, zdrowie, byt socjalny i rozwój intelektualny, ale także
o ciągłą rozbudowę infrastruktury technicznej i dróg, które powodują
znaczne podniesienie jakości życia mieszkańców. Stwarzając warunki do
rozwoju gospodarczego samorząd lokalny stawia sobie za najważniejszy
cel zachowanie szczególnych walorów gminy jako miejsca życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Lokalizowane tutaj inwestycje nie mogą
być uciążliwe dla mieszkańców, ani też dla środowiska. Każdego roku
czynione są coraz śmielsze i bardziej znaczące inwestycje, które w widoczny sposób wpływają na atrakcyjność i konkurencyjność gminy, a także
na jakość życia jej mieszkańców. Są to  ważne argumenty nie tylko dla
rdzennych Przechlewian, ale przede wszystkim dla  przyszłych mieszkańców i inwestorów.

Sezon letni nad Jeziorem Końskim

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA
Atrakcyjność turystyczna naszej Gminy rośnie z roku na rok o czym
świadczy liczba odwiedzających nas turystów w okolicach 16 tysięcy. Znaczące inwestycje, ale również wydarzenia o charakterze losowym potwier24

Trasa rowerowa

Ważne adresy:
Kod Gminy: 77 – 320 Przechlewo
URZĄD GMINY PRZECHLEWO
Przechlewo, ul. Człuchowska 26
tel: 059 83 34 301
fax: 059 83 34 631
URZĄD POCZTOWY
Przechlewo, ul. Człuchowska 9
tel. 059 83 34 592
POSTERUNEK POLICJI
Przechlewo, ul. Człuchowska 25
tel: 059 83 34 607
tel. alarmowy: 997
STRAŻ POŻARNA
Przechlewo, ul. Dworcowa 33
tel: 059 83 34 608
tel. alarmowy: 998
OŚRODEK ZDROWIA
Przechlewo, ul. Człuchowska 12 a
tel: 059 83 34 308

BANK
Bank Spółdzielczy w Człuchowie
Oddział Przechlewo
Przechlewo, ul. Człuchowska 24
tel: 059 83 34 523
fax: 059 83 34 694
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Przechlewo, ul. Młyńska
tel: 059 83 34 675

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Przechlewo, ul. Człuchowska 60
tel: 059 83 34 405
www.przechlewo.maxmedia.pl
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Przechlewo, ul. Szkolna 4
tel/fax:059 83 34 557

GMINNE CENTRUM KULTURY
Przechlewo, ul. Młyńska
tel: 059 83 34 520

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Przechlewo, ul Człuchowska 26
tel: 059 83 38 341 lub 342

NADLEŚNICTWO NIEDŹWIADY
Przechlewo, ul. Dworcowa 50
tel: 059 83 34 371 lub 372
fax: 059 83 34 472

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W PRZECHLEWIE
Przechlewo, Oś. Juźkowa 14
tel: 059 83 34 451

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZECHLEWIE
Przechlewo, ul. Szkolna 4e
Gimnazjum:
tel: 059 83 34 970 lub 297
Szkoła Podstawowa:
tel: 059 83 34 325

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
Przechlewo, ul. Młyńska 2
gci@przechlewo.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA W SĄPOLNIE
Sąpolno 45, tel. 059 83 34 870

www.przechlewo.pl
http://bip.przechlewo.pl

