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Up³ywaj¹ cztery lata od chwili, gdy dziêki wzglêdu na skomplikowane i d³ugotrwa³e procedury, 
Pañstwa g³osom ukszta³towa³a siê w obecnym by³ bardzo utrudniony. Z ca³¹ stanowczoœci¹ mo¿emy 
sk³adzie Rada Gminy Przechlewo. stwierdziæ, ¿e nasza Gmina tê szansê wykorzysta³a 

W swoich programach wyborczych, bez bardzo dobrze. 
wzglêdu na przynale¿noœæ partyjn¹, pogl¹dy W chwili obecnej zgodnie z uchwa³¹ 
polityczne oraz gospodarcze, obiecywaliœmy, ¿e nr 282/XLVIII/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. trwaj¹ 
bêdziemy kierowaæ siê przede wszystkim trosk¹ prace nad aktualizacj¹ Studium Uwarunkowañ 
o rozwój gminy. Przez te niespe³na cztery lata i Kierunków Zagospodarowania Gminy, które jest 
staraliœmy siê, by nasze dzia³ania i decyzje dokumentem planistycznym odzwierciedlaj¹cym 
przyczynia³y siê do rozkwitu gminy Przechlewo politykê przestrzenn¹ prowadzon¹ przez Gminê 
i poprawy ¿ycia jej mieszkañców. w odniesieniu do ca³ego jej obszaru w wieloletniej 

Niniejsza publikacja stanowi próbê perspektywie czasowej.
podsumowania kolejnej kadencji samorz¹du naszej Kadencja przechlewskiego samorz¹du 
gminy. Z³o¿enie Pañstwu tej informacji traktujemy dobiega koñca. Mamy œwiadomoœæ, ¿e do zrobienia 
z jednej strony jako obowi¹zek wobec naszych zosta³o jeszcze wiele rzeczy. Ca³y czas pojawiaj¹ siê 
mieszkañców, a z drugiej zaœ jako pocz¹tek dobrego nowe problemy i nowe sprawy. Ocenê mijaj¹cych 
obyczaju. Jest to swoistego rodzaju raport czterech lat pozostawiamy wyborcom i historii. Mamy 
z ostatnich czterech lat, w którym przedstawiamy to jednak nadzieje, ¿e niniejsza publikacja w sposób 
wszystko, z czym przysz³o nam siê zmierzyæ, wyczerpuj¹cy przedstawi Pañstwu codziennoœæ 
pokazujemy nasze dzia³ania, wykonane prace i ich naszej pracy. ̄ yczymy mi³ej lektury.
efekty, czyli na co przeznaczyliœmy œrodki gminne.

Wójt Gminy Przechlewo                            Przewodnicz¹cy Na odbywaj¹cych siê regularnie sesjach 
Rady Gminy PrzechlewoRady rozwa¿aliœmy wszystkie wa¿ne dla naszej 

spo³ecznoœci lokalnej problemy i opracowywaliœmy 
Andrzej ¯muda Trzebiatowski                Antoni Winkowskiplany na kolejne miesi¹ce i lata. Miêdzy  

posiedzeniami Rady Gminy odbywa³y siê prace 
komisji, w których nasi radni, zgodnie ze swoimi 
kompetencjami opiniowali projekty uchwa³ oraz 
sprawy dotycz¹ce zakresu dzia³ania danej komisji 
i omawiali bie¿¹ce problemy.

Nie zapomnieliœmy tak¿e o pozosta³ych 
sferach ¿ycia naszych mieszkañców. Stale 
rozwijaliœmy ofertê kulturalno – sportow¹. Oprócz 
imprez ze sta³ego kalendarza pojawiaj¹ siê coraz 
czêœciej nowe propozycje. 

W ostatnich czterech latach pojawi³y siê 
nowe mo¿liwoœci finansowania, z których 
skorzystaliœmy, pomimo, ¿e dostêp do nich, ze 

Szanowni Mieszkañcy Gminy Przechlewo!!!

Dziœ gmina rozkwita i z ka¿dym rokiem staje siê coraz Z pocz¹tkiem obecnej kadencji rozpocz¹³ siê 
piêkniejsza, coraz bardziej przyjazna dla mieszkañców. Jest dynamiczny rozwój gminy Przechlewo. Samorz¹dna gmina 
miejscem, w którym dobrze siê mieszka, o czym œwiadczy fakt oznacza mo¿liwoœæ samodzielnego gospodarowania w³asnym 
dodatniego salda migracji w latach 2006–2010, które wynios³o bud¿etem  sprawia, ¿e gmina zyska³a osobowoœæ, przesta³a byæ 
310 osób. Co w praktyce oznacza, ¿e wiêcej osób zosta³o jedynie obszarem rolniczym.
zameldowanych ni¿ wymeldowa³o siê. W Referacie Ewidencji W tym okresie systematycznie wzrasta bud¿et gminy 
Ludnoœci Urzêdu Gminy w Przechlewie, gdzie za³atwia siê Przechlewo, co umo¿liwia podejmowanie licznych dzia³añ 
sprawy meldunkowe, rzadko mo¿na spotkaæ osoby, które chc¹ inwestycyjnych. Przy czym najwiêkszy przyrost dochodów 
opuœciæ obszar gminy. Najczêœciej melduj¹ siê nowi w³asnych gmina zanotowa³a w ostatnim roku kadencji. Przez 
mieszkañcy lub ci, którzy zmieniaj¹ adres, ale pozostaj¹ wierni ca³y omawiany okres na wysokim poziome utrzymuj¹ siê równie¿ 
swojej gminie. wydatki na zadania inwestycyjne. 

Zjawiskiem pozytywnym jest równie¿ kszta³towanie Stabilny bud¿et umo¿liwia realizacjê w naszej gminie 
siê w ostatnich latach dodatniego przyrostu naturalnego, który Planu Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletniego Programu 
dla naszej gminy jest dodatni i wynosi  2,03 % (324 urodzenia Inwestycyjnego.
i 196 zgonów). W badanym czasie równie pozytywnym Up³ywaj¹ce czterolecie by³o okresem najwiêkszych od 
zjawiskiem s¹ zawierane ma³¿eñstwa, których by³o 392. kilkunastu lat inwestycji infrastrukturalnych, maj¹cych 

W porównaniu z wczeœniejszymi latami wzros³a bezpoœredni wp³yw na poprawê zarówno jakoœci  ¿ycia 
równie¿ liczba osób z wykszta³ceniem wy¿szym, co korzystnie mieszkañców, jak i perspektyw rozwoju regionu.
wp³ywa na sytuacjê na lokalnym rynku pracy.

Rozwijamy siê w dobrym kierunku

www.przechlewo.pl

www.przechlewo.pl
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Od wielu lat ochrona œrodowiska to zadanie inwestycji. Wspomnieæ równie¿ nale¿y, ¿e w kategorii gmin 
priorytetowe gminy Przechlewo. Do zadañ realizowanych w tym wiejskich oceniano 1650 samorz¹dów. To wyró¿nienie 
zakresie nale¿¹ ochrona powietrza, oczyszczanie œcieków, utwierdza nas w przekonaniu, ¿e kierunek rozwoju, który 
selektywna zbiórka odpadów i ich zagospodarowanie oraz przyjêliœmy, sprawdza siê. Jesteœmy gmin¹ przyjazn¹, otwart¹ 
ochrona naturalnych zasobów przyrody. Gmina Przechlewo szczególnie na m³ode i wykszta³cone pokolenie, 
przeprowadzi³a szereg godnych uwagi, kompleksowych z nowoczesnym rolnictwem i bardzo dobrze rozwiniêt¹ funkcj¹ 
inwestycji infrastrukturalnych s³u¿¹cych jej rozwojowi, ochronie oœrodka turystycznego, daj¹c¹ mo¿liwoœæ rozwoju 
œrodowiska naturalnego i poprawie ¿ycia mieszkañców. spo³ecznego i gospodarczego poprzez innowacyjnoœæ oraz 
Systematyczne i skuteczne wdra¿anie przedsiêwziêæ wykorzystanie zasobów ludzkich, naturalnych i kulturowych, 
proekologicznych przynios³o wymierne efekty w sferze przy zachowaniu walorów œrodowiskowo – krajobrazowych.
gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno – 
œciekowej. Za swoje dzia³ania zostaliœmy wyró¿nieni: 2008 rok – INSYGNIA GMINY
Laureat XI Edycji Konkursu Ministra Œrodowiska „Lider Polskiej Jednym z wa¿nych zadañ jakich podjê³a siê Rada 
Ekologii”, 2009 rok – Laureat X Edycji Narodowego Konkursu Gminy Przechlewo by³o wykonanie herbu dla gminy. Jak do tej 
Ekologicznego „PrzyjaŸni Œrodowisku”, 2010 rok – gmina pory gmina Przechlewo jak i wiele gmin w Polsce nie posiada³a 
Przechlewo przed³u¿y³a prawo do u¿ywania znaku „Gmina w³asnych insygniów. W okresie obecnej kadencji Rada Gminy 
Przyjazna Œrodowisku”. podjê³a uchwa³ê dot. herbu gminy Przechlewo. Do tej pory 

W roku 2010 nasza gmina zosta³a laureatem jedynym znakiem rozpoznawalnym nasz¹ ma³¹ ojczyznê by³o 
ogólnopolskiego konkursu i otrzyma³a tytu³ Mistrzowskiej Gminy logo promocyjne, którym gmina pos³uguje siê od 2008 roku. 
2009/2010. Certyfikat przyznawany jest najlepszym, W chwili obecnej projekt herbu naszej gminy czeka na opiniê 
najskuteczniej dzia³aj¹cym gminom samorz¹du terytorialnego Komisji Heraldycznej dzia³aj¹cej przy Ministerstwie Spraw 
w Polsce. Wewnêtrznych i Administracji. W najbli¿szych miesi¹cach ww. 

opinia powinna byæ wydana i na jej podstawie Rada Gminy 
Przechlewo przyjmie uchwa³ê dot. obowi¹zywania 
i pos³ugiwania siê herbem.

Projekt herbu przedstawia tarczê herbow¹ 
jednopolow¹, gdzie na polu barwy niebieskiej umieszczona jest 
figura zaszczytna podstawowa sk³adaj¹ca siê z dwóch bia³ych 
pasów. W czêœci centralnej umieszczone jest god³o sk³adaj¹ce 
siê z dwóch figur heraldycznych: z³ote (¿ó³te) pó³s³oñce i z³oty 
(¿ó³ty) wizerunek ryby. Po³¹czone elementy w jedn¹ ca³oœæ 
stanowi¹ god³o gminy. 

Kolor b³êkitny symbolizuje piêkno, wznios³oœæ 
i pochwa³ê, w powi¹zaniu ze z³otem (¿ó³cieniem) symbolizuje 
radoœæ. Sama barwa z³ota odnosi siê do delikatnoœci, 
¿yczliwoœci, otuchy i wznios³oœci. Biel zaœ symbolizuje 
czystoœæ, uczciwoœæ, niewinnoœæ i niepokalanie, co ma Nagrodzeni za patriotyzm i obronnoœæ
prze³o¿enie do zamys³u projektowanego, odnosz¹cego siê do Kolejnym wyró¿nieniem dla gminy Przechlewo by³o 

przyznanie jej podczas XIII wyjazdowej Sesji Rady Gminy 
Przechlewo, medalu i dyplomu za szczególne zas³ugi dla Ligi 
Obrony Kraju. W imieniu gminy wyró¿nienie przyznane przez 
prezesa tej organizacji, odebra³ wójt gminy. Nadane odznaczenia 
to podziêkowanie za spo³eczny trud, któremu zawsze 
przyœwieca³o kszta³towanie œwiadomoœci patriotyczno – 
obronnej. 

w³aœciwoœci morfologicznych i fizjograficznych terenu, jego 
nieskazitelnoœci przyrodniczej i walorów krajoznawczych, 
najwiêkszego bogactwa gminy. Pó³s³oñce symbolizuje chwa³ê, 
wspania³oœæ i wysoki autorytet. Odnosi siê równie¿ do ogólnie 
zrozumia³ego symbolu ciep³a i radoœci, lata, wakacji 
i wypoczynku, co w tym regionie jest szczególnie zrozumia³e Z³ota Setka Samorz¹dów
i jednoznacznie siê kojarz¹ce. Natomiast ryba jest symbolem Gmina Przechlewo zajê³a 52 miejsce w Z³otej Setce 
czujnoœci, skromnoœci i m¹droœci. Tu tak¿e odniesienie do Samorz¹dów, któr¹ og³osi³a „Rzeczpospolita”, przedstawiaj¹c 
zasobu wód i licznych w gminie jezior oraz walorów ranking samorz¹dów za lata 2005 – 2008 . Kapitu³a ocenia³a na 
wêdkowania. W szczególnoœci zaœ jest odniesieniem do herbu podstawie danych Ministerstwa Finansów m.in. dochody w³asne 
Korzbok, do którego przynale¿a³a lokalna rodzina Tucholków, gmin, jakoœæ ¿ycia mieszkañców, poziom zad³u¿enia, 
wielce dla regionu i gminy zas³u¿ona.umiejêtnoœæ pozyskiwania funduszy unijnych oraz rodzaje 

NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA

Mistrzowska Gmina 2009.2010

Lider Polskiej Ekologii 2008.

www.przechlewo.pl

www.przechlewo.pl
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Pozyskaliœmy a¿ 7 mln z³otych na realizacjê 
inwestycji

W ostatnich latach dochody gminy 
Przechlewo systematycznie ros³y. Na prezentowany 
poziom dochodów bud¿etu gminy wp³yw mia³y Prowadzone inwestycje ka¿dego roku wymaga³y 
dochody w³asne oraz pozyskiwanie œrodków równie¿ udzia³u w³asnego, a w niektórych 
z zewn¹trz. przypadkach korzystniejszym by³o wspomaganie 

tego udzia³u poprzez zaci¹gniecie zobowi¹zañ. 
Rolniczo–turystyczny charakter gminy ma to Zad³u¿enie gminy prezentujemy Pañstwu w tabeli 

do siebie, i¿ wp³ywy z podatku dochodowego nie s¹ poni¿ej.
tak wysokie, jak w gminach przemys³owych. Wa¿n¹ 
spraw¹ dla mieszkañców gminy by³o równie¿ to, ¿e 
w ci¹gu ostatnich czterech lat mieliœmy najni¿sze 
stawki podatkowe nie tylko w powiecie, ale równie¿ 
w województwie. 
Dlatego te¿ priorytetowym zadaniem by³o 
poszukiwanie mo¿liwoœci finansowania inwestycji 
gminnych przy udziale œrodków pochodz¹cych ze 
Ÿróde³ zewnêtrznych. W omawianym okresie 
funkcjonowanie gmin wspomagane by³o ró¿nego 
rodzaju programami pomocowymi, na korzystanie z 
których nasza gmina by³a zawsze przygotowana. W 
efekcie w okresie mijaj¹cej kadencji 2006 – 2010 
uda³o siê ³¹cznie pozyskaæ 7.378.096,02 PLN.

Powy¿sze tabele jednoznacznie 
obrazuj¹ nam, i¿ gmina nadal 
bêdzie rozwija³a siê w dobrym 
kierunku, a dzia³ania inwestycyjne 
nie bêd¹ ustawa³y. WskaŸnik 
zad³u¿enia oraz wskaŸnik sp³aty 
d³ugu pozwalaj¹ na dalszy rozwój 
gminy przy zachowaniu p³ynnoœci 
finansowej.

FINANSE GMINY

www.przechlewo.pl

www.przechlewo.pl
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Lata 2006 - 2010 by³y dla naszej gminy okresem wzglêdu na brak efektu ekologicznego (liczby 
niezwykle dynamicznym, obfituj¹cym w wiele wydarzeñ, mieszkañców przypadaj¹cych na d³ugoœæ kanalizacji)
zarówno w sferze ¿ycia gospodarczego, spo³ecznego jak 
i kulturalnego. Atrakcyjnoœæ turystyczna naszej gminy roœnie Zadania inwestycyjne wykonane w czasie trwania obecnej 
z roku na rok o czym œwiadczy liczba odwiedzaj¹cych nas kadencji:
turystów w okolicach 20 tysiêcy rocznie, znacz¹ce - Budowa kanalizacji sanitarnej: Zawada, Szczytno,
inwestycje, ale równie¿ wydarzenia kulturalno–sportowe. - Wymiana sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, 
Mijaj¹ca kadencja by³a bardzo bogata w dzia³ania deszczowej na ul. Jeziornej w Przechlewie oraz budowa 
inwestycyjne, które potwierdzaj¹ jednoznacznie fakt, ¿e kanalizacji na ul. M³yñskiej,
Przechlewo jest gmin¹, która dynamicznie siê rozwija. - Wymiana sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, 
Ochrona i kszta³towanie œrodowiska stanowi jeden deszczowej na ul. Cz³uchowskiej w Przechlewie,
z priorytetowych kierunków rozwoju gminy. System - Wymiana sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ci¹gle deszczowej na ul. Dworcowej w Przechlewie,
postêpuj¹ca rozbudowa kanal izacj i  sani tarnej ,  - Budowa kanalizacji sanitarnej  - tereny nad J. Koñskim,
wodoci¹gowej, modernizacja i remont dróg gminnych, - Budowa przydomowych oczyszczalni œcieków (S¹polno, 
wymiana chodników to ci¹g³a poprawa infrastruktury Garbek, Nowa Wieœ £ubianka),
i wp³ywanie na ogóln¹ estetykê gminy. Pomimo przemian - Dokoñczenie budowy wodoci¹gów wraz z rozbudow¹ 
Przechlewo zachowuje swój specyficzny charakter. SUW w gminie Przechlewo,
Znaczn¹ czêœæ gminy zajmuj¹ gospodarstwa rolne, - Modernizacja przepompowni œcieków w S¹polnie,
w których zgodnie z tradycj¹ dobrego gospodarowania - Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz 
uprawia siê g³ównie zbo¿a, roœliny przemys³owe i warzywa. deszczowej na osiedlu Pó³noc w Przechlewie – wykonanie 
W hodowli dominuje trzoda chlewna. W³adze gminy dbaj¹ dokumentacji technicznej, 
o ¿ycie kulturalne spo³ecznoœci lokalnej, o jej - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
bezpieczeñstwo, zdrowie, byt socjalny i rozwój intelektualny, Przechlewo – wybudowania,
ale tak¿e o ci¹g³¹ rozbudowê infrastruktury technicznej - Budowa przydomowych oczyszczalni œcieków (Garbek, 
i dróg, które powoduj¹ znaczne podniesienie jakoœci ¿ycia S¹polno, Nowa Brda, Krasne, Jarzêbnik, ¯o³na, 
mieszkañców. Stwarzaj¹c warunki  do rozwoju Przechlewo, Czosnowo).
gospodarczego samorz¹d lokalny stawia sobie za £¹czne nak³ady inwestycyjne na kanalizacjê 
najwa¿niejszy cel zachowanie szczególnych walorów gminy i wodoci¹gi poniesione w latach 2006 – 2010 to: 
jako miejsca ¿ycia dla obecnych i przysz³ych mieszkañców. 4.552.556,60 PLN.
Lokalizowane tutaj inwestycje nie mog¹ byæ uci¹¿liwe dla 
mieszkañców, ani te¿ dla œrodowiska. Ka¿dego roku 
czynione s¹ coraz œmielsze i bardziej znacz¹ce inwestycje, 
które w widoczny sposób wp³ywaj¹ na atrakcyjnoœæ 
i konkurencyjnoœæ gminy, a tak¿e na jakoœæ ¿ycia jej 
mieszkañców. S¹ to wa¿ne argumenty nie tylko dla 
rdzennych przechlewian, a tak¿e dla przysz³ych 
mieszkañców i inwestorów.

Kanalizacja i wodoci¹gi
Gmina Przechlewo skanalizowana jest w 83 proc. 

D³ugoœæ sieci kanalizacyjnej wynosi 66,8 km. Œcieki 
odprowadzane s¹ do gminnej oczyszczalni znajduj¹cej siê 
w Przechlewie wybudowanej w 2001 roku. Natomiast 
zwodociagowanie gminy wynosi ok. 90 %. D³ugoœæ sieci 
wodoci¹gowej wynosi 53,7 km. Ludnoœæ korzystaj¹ca z sieci 
to 5509 osób. Woda dostarczana jest do gospodarstw 
domowych z 9 hydroforni, w tym 6 bêd¹cych w posiadaniu 
gminy (Przechlewo, S¹polno, Garbek, Miroszewo, D¹browa 
i Imielno).

Administratorem sieci jest Zak³ad Gospodarki 
Komunalnej w Przechlewie. Do jego zadañ nale¿y m. in. 
dba³oœæ o jakoœæ dostarczanej wody. W zwi¹zku z tym na 
bie¿¹co prowadzony jest monitoring. W 2006 roku 
zainstalowano w oczyszczalni w Przechlewie nowoczesny 
system monitoringu – który pozwala na bie¿¹co 
monitorowaæ stan podpiêtych pod stacjê bazow¹ 
przepompowni œcieków. Systematycznie przeprowadzane 
s¹ badania wody, które pozwalaj¹ wykryæ jakiekolwiek 
zanieczyszczenia i ich likwidacjê.

Mimo tak du¿ego stopnia skanalizowania 
i zwodoci¹gowania ca³y czas prowadzone s¹  inwestycje 
z tego zakresu. W roku 2010 planowana jest ju¿ kolejna 
inwestycja w tym kierunku: budowa kanalizacji sanitarnej na 
wybudowaniach ulic M³yñskiej i Szkolnej, na które to zadanie 
uda³o siê dopiero w tym roku otrzymaæ œrodki unijne, gdy¿ do 
tej pory inwestycja ta nie otrzymywa³a dofinansowania ze 

INWESTYCJE

Wymiana sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
na ul. Dworcowej w Przechlewie.

Budowa przydomowych oczyszczalni œcieków.

www.przechlewo.pl

www.przechlewo.pl
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Drogi Oœwiata i wychowanie – placówki oœwiatowe
D³ugoœæ sieci dróg gminnych wynosi 52 km o bardzo W ostatnich czterech latach zawsze towarzyszy³a nam 

zró¿nicowanym standardzie. Na terenie naszej gminy znaj¹ siê œwiadomoœæ znaczenia edukacji dla przysz³oœci gminy. 
równie¿ drogi powiatowe, które obejmuj¹ 18 odcinków dróg V Inwestowanie w oœwiatê to przysz³oœæ naszych pokoleñ dobrze 
klasy technicznej, urz¹dzonych, twardych w œrednim i z³ym wykszta³conych, pokoleñ, które stanowiæ bêd¹ o rozwoju naszej 
stanie technicznym. Do dróg gminnych zalicza siê drogi gminy. W zwi¹zku z tym, podobnie jak w poprzedniej kadencji, 
o znaczeniu lokalnym nie zaliczane do innych kategorii, szczególny nacisk po³o¿yliœmy na wyremontowanie placówek 
stanowi¹ce uzupe³niaj¹c¹ sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym oœwiatowych, doposa¿enie ich oraz zadbanie o dobr¹, 
potrzebom z wy³¹czeniem dróg wewnêtrznych, które powsta³y profesjonalnie wykwalifikowan¹ kadrê nauczycielsk¹. 
z rozwojem zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury wsi. 
Drogi gminne w przewa¿aj¹cej czêœci posiadaj¹ nawierzchniê 
gruntow¹ lub umocnion¹ t³uczniem i ¿u¿lem. Na terenie kot³owni 
osiedlowej powsta³ punkt sk³adowania gruzu, który jest kruszony 
i u¿ywany do utwardzania dróg gminnych. Zorganizowane 
sk³adowanie gruzu przyczynia siê do zmniejszenia zjawiska 
niekontrolowanego wysypywania go w niedozwolonych 
miejscach.
Drogi w gminie s¹ dla nas jednym z priorytetowych zadañ i ca³y 
czas d¹¿ymy do poprawy ich stanu technicznego.
 
Przebudowane oraz odnowione nawierzchnie dróg gminnych 
w ostatnich czterech latach:
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Paw³ówko,
- Przebudowa ulicy Jeziornej w Przechlewie,
- Przebudowa drogi gminnej w Pakotulsku,
- Budowa dróg gminnych na os. JuŸkowa (chodniki),
- Modernizacja dróg transportu rolnego,
- Zakup mostu na drogê transportu rolnego,
- Zakup mostów na drogi gminne Nowa Brda, £ubianka, S¹polno 
i ̄ o³na.
- Partycypacja w kosztach modernizacji lub budowy dróg 
powiatowych:
- Partycypacja w kosztach drogi powiatowej ul. Cz³uchowska 
w Przechlewie,
- Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi 
w miejscowoœciach: D¹browa Cz³uchowska oraz Nowa Wieœ 
(inwestycja planowana w 2010 r.),
- Partycypacja w kosztach modernizacji odcinka drogi 
powiatowej na ul. Dworcowej w Przechlewie oraz chodnik 
w S¹polnie.
£¹czne nak³ady na inwestycje drogowe w latach 2006 – 2010 
wynios³y: 2.283.859,17 PLN.

W ostatnich latach (2006 – 2010) we wszystkich 
placówkach przeprowadzono prace remontowe, których efekty 
widaæ go³ym okiem. W poszczególnych placówkach 
przeprowadzono nastêpuj¹ce prace:
Termomodernizacja budynków Szko³y Podstawowej i Gimnazjum 
Publicznego w Przechlewie oraz Publicznego Przedszkola,
- Zakup autobusu do ZEASZ w Przechlewie,
- Zakup samochodu 9 – cio osobowego w celu dowo¿enia dzieci 
do szkó³,
- Zakup pojazdu do przewozu dzieci niepe³nosprawnych do 
szko³y,
- Zakup i instalacja w Zespole Szkó³ w Przechlewie monitoringu 
wizyjnego,
- Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w S¹polnie,
- Remont budynku Przedszkola Publicznego w Przechlewie 
(wnêtrze),
- Budowa boisk sportowo–rekreacyjnych przy Zespole Szkó³ 
w Przechlewie „Moje Boisko – Orlik 2012”,
- Remont zaplecza socjalnego sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Przechlewie.
- Budowa placów zabaw przy Publicznym Przedszkolu 
w Przechlewie i Szkole Podstawowej w S¹polnie.
£¹cznie w latach 2006 – 2010 na inwestycje w oœwiatê 
w gminie Przechlewo przeznaczono kwotê 3.353.014,55 PLN.

INWESTYCJE

Otwarcie nowego chodnika w S¹polnie.

6
Remont nawierzchni ul. Dworcowej w Przechlewie.

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w S¹polnie.

Moje boisko Orlik 2012.

www.przechlewo.pl

www.przechlewo.pl
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Obiekty u¿ytecznoœci publicznej Pozosta³e zrealizowane inwestycje
W latach 2006–2010 przeprowadzono wiele Coraz œmielsze i bardziej znacz¹ce inwestycje 

w widoczny sposób wp³ywaj¹ na atrakcyjnoœæ remontów œwietlic wiejskich, które pe³ni¹ wa¿n¹ rolê 
i konkurencyjnoœæ naszej ma³ej ojczyzny, a tak¿e na poziom w ¿yciu kulturalnym danych miejscowoœci. Zakres 
i jakoœæ ¿ycia mieszkañców. Obok du¿ych inwestycji s¹ wykonanych inwestycji:
realizowane te znacznie mniejsze, lecz nie mniej wa¿ne dla - S¹polno – Moja Ma³a Ojczyzna – Remont œwietlicy 
mieszkañców naszej gminy. Do tych mniejszych inwestycji wiejskiej,
w okresie up³ywaj¹cych czterech lat kadencji nale¿¹:- Remont œwietlicy wiejskiej w D¹browie Cz³uchowskiej, 
- Modernizacja placu na osiedlu JuŸkowa w Przechlewie,- Remont œwietlicy wiejskiej w Nowej Wsi,
- Zakup kosiarki z osprzêtem oraz ³adowarki dla Zak³adu - Remont œwietlicy wiejskiej w P³aszczycy,
Gospodarki Komunalnej w Przechlewie,- Remont œwietlicy wiejskiej w Szczytnie.
- Remont szatni oraz budowa ogrodzenia na stadionie OSiR 
w Przechlewie,
- Pomoc policji (zakup radaru z drukark¹, dofinansowanie 
zakupu samochodu terenowego),
- Zakup zestawu do ratownictwa drogowego,
- Dofinansowani zakupu samochodu oraz sprzêtu 
p³ywaj¹cego dla OSiR w Przechlewie,
- Modernizacja stadionów w Przechlewie oraz budowa 
boisk sportowych na terenie ca³ej gminy,
- Zakup zestawów komputerowych,
- Rewitalizacja brzegu Jeziora Przechlewskiego i parku,
- Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do 
ratownictwa wysokoœciowego,
- Wniesienie udzia³u do Spó³ki ZZO Nowy Dwór,
- Remont zabytkowego pa³acu i parku w Wandzinie 
(dofinansowanie wykonania dokumentacji),
- Remont siedzisk na stadionie OSiR,
- £¹czne nak³ady na pozosta³e inwestycje realizowane 
na terenie naszej gminy w okresie 2006 – 2010 to: 
724.251,00 PLN.

W chwili obecnej z³o¿yliœmy wnioski o wyposa¿enie 
i dalsze remonty bie¿¹ce œwietlic.
Poza tym, w latach 2006 – 2010 przeprowadziliœmy 
inwestycje zwi¹zane z pod³¹czeniem budynku Urzêdu 
Gminy do kot³owni osiedlowej (oszczêdnoœci w zu¿yciu 
energii cieplnej) dofinansowanie zakupu programu E – 
Urz¹d, doposa¿enie sali œlubów, zakup programu do 
ewidencji gruntów oraz zakup i instalacja monitoringu 
wizyjnego w centrum wsi Przechlewo.

£¹czne nak³ady na obiekty u¿ytecznoœci publicznej 
w latach 2006 – 2010 wynios³y 652.661,00 PLN.

Remont œwietlicy wiejskiej w D¹browie Cz³uchowskiej.

Remont œwietlicy wiejskiej w Szczytnie.

Rewitalizacja brzegu Jeziora Przechlewskiego i parku.

Zakup nowych samochodów.

www.przechlewo.pl

www.przechlewo.pl
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O b e c n i e  r e a l i z o w a n e  p r o j e k t y ,  k t ó r e  Przechlewo. Projekt po naszej stronie bêdzie 
wspó³finansowane s¹ ze œrodków Unii Europejskiej obejmowa³: zagospodarowanie stanic nad rzek¹ Brd¹, 

W maju br. zakoñczono projekt „Rozbudowa z a g o s p o d a r o w a n i e  O œ r o d k a  S p o r t u  
systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowa i Rekreacji w Przechlewie, zagospodarowanie parku 
kompostowni osadów œciekowych i odpadów nad Jeziorem Przechlewskim oraz budowê œcie¿ki 
biodegradowalnych w gminie Przechlewo”, którego pieszo–rowerowej nad jeziorem Szczytno.
³¹czna wartoœæ wynios³a ok. 2,5 mln z³. Projekt 26 listopada br. Zarz¹d Województwa 
wspó³finansowany by³ przez Uniê Europejsk¹ 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
W ramach ww. projektu rozbudowano 64 punkty 
selektywnego zbierania odpadów, utworzono 3 nowe 
punkty do zbierania odpadów wielkogabarytowych, 
ZSEE (zu¿yty sprzêt elektroniczny i elektryczny) oraz 
odpadów biodegradowalnych. Wybudowano równie¿ 
kompostownie osadów œciekowych i odpadów 
biodegradowalnych. Projekt przyczyni siê do stworzenia 
mo¿liwoœci selektywnej zbiórki i póŸniejszego 
wykorzystania odpadów papieru i tektury, wy³¹czenia z 
f r a k c j i  o d p a d ó w  z m i e s z a n y c h  i  o d p a d ó w  
niebezpiecznych (bater ie ,  ZSEE),  zb iórk i  i  
unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych oraz 
zbiórki i przetworzenia odpadów biodegradowalnych. 
Real izacja zadania spowoduje zmniejszenie 
zanieczyszczenia odpadami wielkogabarytowymi lasów. 
Zostan¹ tak¿e uzyskane oszczêdnoœci z tytu³u 

Pomorskiego zatwierdzi³ listy operacji dotycz¹cych niesk³adowania odpadów na sk³adowisku. Od roku 2011 
dzia³ania 321 "Podstawowe us³ugi dla gospodarki œrednia iloœæ zebranych odpadów, które nastêpnie 
i ludnoœci wiejskiej" objêtego Programem Rozwoju zostan¹ przetworzone bêdzie wynosi³a 1,4 tys. ton. 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  Wœród Wszystkie ww. dzia³ania przynios¹ wymierne korzyœci dla 
projektów zatwierdzonych do realizacji znajduje siê gminy w postaci oszczêdnoœci, których bez selektywnej 
równie¿ projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na zbiórki nie da³oby siê uzyskaæ. 
terenie gminy Przechlewo - Przechlewo wybudowania W chwili obecnej realizowane s¹ kolejne 
ul. M³yñska i ul. Szkolna". Planowany koszt ca³kowity projekty, na które uda³o siê pozyskaæ dofinansowanie 
projektu - 1 762 539,71 z³ z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej, a mianowicie: „Dziedzictwo i kultura 
wyniesie 75 proc.

Wspó³praca z organizacjami
Organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz 

przechlewskiej spo³ecznoœci wspieraj¹ dzia³ania gminy 
w rozwi¹zywaniu problemów ró¿nych grup 
spo³ecznych, zaspakajaj¹c tym samym czêœæ istotnych 
potrzeb naszych mieszkañców. Ich aktywna dzia³alnoœæ 
jest istotn¹ cech¹ spo³eczeñstwa demokratycznego, 
elementem spajaj¹cym i aktywizuj¹cym spo³ecznoœæ 
lokaln¹. Dlatego te¿ tak wa¿nym dla nas zadaniem by³o 
nawi¹zanie dobrych kontaktów ze wszystkimi 
organizacjami. Przez okres ostatnich lat aktywnie 
wspó³pracowaliœmy z:
- Klubem Sportowym LKS Prime Food Brda 
Przechlewo,
- Klubem Sportowym Victoria Szczytno,
- Uczniowskim Klubem Sportowym im. Ireny 
Szewiñskiej w S¹polnie,
- Uczniowskim Klubem Sportowym im. Janusza ma³ych ojczyzn”, w ramach którego dwa zabytkowe 
Kusociñskiego w Przechlewie,koœcio³y w Przechlewie (koœció³ p.w. œw. Anny oraz 
- Klubem Sportowym Gwiazda P³aszczyca,Koœció³ p.w. Matki Boskiej Czêstochowskiej) zostan¹ 
- Ko³em Emerytów i Rencistów, wyremontowane na kwotê 471.695,81 z³.
- Zwi¹zkiem Pszczelarzy,Kolejny projekt, to projekt partnerski: Kraina 
- Ko³em Diabetyków,Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnodostêpnej 
- Ko³em Hafciarskim, infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, 
- Ko³em Myœliwskim G³uszec z Przechlewa,miejskiej Cz³uchów, wiejskiej Cz³uchów, Debrzno, 
- Ko³em Mi³oœników Przechlewa,Kocza³a i Rzeczenica. Liderem projektu jest gmina 
- Szkolnym Ko³em – Ligi Ochrony Przyrody,Przechlewo. Ca³kowi ta wartoœæ pro jektu to 
- PZW Ko³o w Przechlewie,12.925.711,15 z³ z czego 3.783.583,98 z³ to koszt gminy 

Koœció³ parafialny pw. œw. Anny w Przechlewie.

Wiata do segregowania odpadów.

www.przechlewo.pl

www.przechlewo.pl
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- LGD – Naszyjnik Pó³nocy, a w szczególnoœci: kultury, edukacji, turystyki, zdrowia 
- Eko–Szko³a ̄ ycia w Wandzinie, i gospodarki komunalnej. Podejmowane bêd¹ równie¿ 
- Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Powiatu dzia³ania maj¹ce na celu: u³atwienie kontaktów miêdzy 
Cz³uchowskiego. spo³ecznoœciami lokalnymi, wymianê doœwiadczeñ 

W okresie obecnej kadencji co roku og³aszaliœmy w pracy urzêdów administracji samorz¹dowej oraz 
konkursy dla organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na wzajemna wymiana grup dzieci i m³odzie¿y. 
terenie naszej gminy. Œrodki przekazywane za pomoc¹ Na terenie naszej gminy przebywa³a m³odzie¿ 
otwartych konkursów ofert kierowane by³y g³ównie na z partnerskiej Gminy Borzêcin, któr¹ dotknê³a powódŸ. 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz na naukê, Zorganizowaliœmy letni wypoczynek dla najm³odszych 
edukacjê, oœwiatê i wychowanie. Poni¿sza tabela mieszkañców gminy partnerskiej, których rodziny 
prezentuje wysokoœæ œrodków przekazywanych na ucierpia³y w powodzi. W sumie od 7 do 14 czerwca br. 
wspó³pracê z organizacjami pozarz¹dowymi. przebywa³o u nas 45 dzieci i 5 opiekunów. Chcieliœmy, 
Przez ostatnie cztery lata udzieliliœmy tym organizacjom aby chocia¿ przez chwilê dzieci z terenów dotkniêtych 
wsparcia. Otwarci byliœmy na ka¿d¹ formê wspó³pracy. tragedi¹ zapomnia³y o wielkiej wodzie i troskach, aby 
Poza wsparciem finansowym, pomagaliœmy w aspektach mog³y wypocz¹æ i wróciæ w rodzinne strony, gdy woda 

ju¿ opadnie.

Promocja Gminy
W 2007 roku w sieci internetowej pojawi³a siê 

witryna gminy Przechlewo. Na oficjalnej stronie Urzêdu organizacyjnych i prawnych tych organizacji.  
gminy mo¿na znaleŸæ wie le po¿ytecznych W 2009 roku gmina Przechlewo zosta³a 
i praktycznych informacji, jak np. aktualne wieœci cz³onkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Rybackiej – 
z gminy, sport w gminie, og³oszenia samorz¹dowe czy Pojezierze Krajeñskie. Przynale¿noœæ gminy do LGR – 
te¿ jubileusze obchodzone przez najstarszych Pojezierze Krajeñskie umo¿liwi skorzystanie ze œrodków 
mieszkañców. Nad aktualnoœci¹ strony czuwaj¹ f inansowych osi  4 Programu Operacyjnego 

„Zrównowa¿ony rozwój Obszarów Zale¿nych od 
Rybactwa 2007 – 2013”. W ramach dostêpnych œrodków 
rybacy, przedsiêbiorcy oraz jednostki publiczne bêd¹ 
mog³y sfinansowaæ szereg dzia³añ maj¹cych na celu 
zmniejszenie uzale¿nienia od rybactwa lub tez poprawê 
funkcjonowania w tym sektorze.

Wspó³praca partnerska
Na sta³ych komisjach Rady Gminy Przechlewo czêsto 
dyskutowano o chêci nawi¹zania wspó³pracy partnerskiej 
z innymi samorz¹dami. Odbywa³y siê spotkania i wyjazdy 
delegacji w celu nawi¹zania wspó³pracy. W ostatnich 
czterech latach podstaw¹ tych spotkañ by³y umowy 
partnerskie z trzema gminami z po³udnia Polski:
- Gmina Czarna,
- Gmina Borzêcin, 
- Gmina Korzenna, 

pracownicy Urzêdu Gminy, którzy ca³y czas pracuj¹ nad 
tym, aby strona by³a jak najbardziej przejrzysta i ka¿dy 
mieszkaniec znalaz³ na niej wszystkie odpowiedzi dot. 
naszej gminy.
W najbli¿szym czasie pojawi siê tam te¿ film promuj¹cy 
gminê oraz obraz przekazywany z kamery z centrum 
Przechlewa. Ju¿ teraz zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej www.przechlewo.pl.
W okresie obecnej kadencji po raz pierwszy gmina 
wziê³a udzia³ w Miêdzynarodowych Targach 
Poznañskich – POLEKO 2008. Byliœmy jednym 
z poœród 1000 wystawców i firm reprezentowanych z 
ponad 20 krajów œwiata. Zaprezentowano gminê jako 
ekologiczn¹ i przyjazn¹ œrodowisku, ukazano jej 
najwiêksze walory przyrodnicze, krajobrazowe 
i turystyczne. Zainteresowanie i odwiedziny stoiska 
przeros³o nasze oczekiwania i cieszy³o siê bardzo du¿¹ 
popu la rnoœc i¹  wœ ród  odw iedza j¹cych  j ak  
i przedstawicieli prasy.

W ramach zawartych umów wspó³praca bêdzie 
o d b y w a ³ a  s i ê  w  r o ¿ n y c h  d z i e d z i n a c h ,  

INWESTYCJE

Podpisanie umowy partnerskiej.

Gmina Przechlewo na MTP – POLEKO 2008.

www.przechlewo.pl

www.przechlewo.pl
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Pomoc spo³eczna gminy, niezale¿nie od jego wieku i p³ci, wykszta³cenia 
Jednym z wa¿nych elementów naszej pracy jest i sytuacji zawodowej, który zainteresowany jest 

pomoc mieszkañcom naszej gminy, szczególnie tym zdobywaniem i uzupe³nianiem swojej wiedzy.
w trudnej sytuacji ¿yciowej i materialnej. Zadania z tego 
zakresu realizuje Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. 
W ostatnim czasie obowi¹zki tej jednostki w dziedzinie 
pomocy spo³ecznej znacznie wzros³y, gdy¿ obs³uguj¹ oni 
nowe zadania, jak np. œwiadczenia rodzinne i zaliczki 
alimentacyjne, których wyp³ata przesz³a na gminy. Przez 
ostatnie cztery lata wyp³aciliœmy w formie ró¿nych 
zasi³ków kwotê 20.984.758,26 z³otych.

Od pocz¹tku obecnej kadencji  GOPS 
w Przechlewie realizuje projekt systemowy EFS PO KL 
2007 – 2013 pn. „Zmiana siebie – moj¹ szans¹” 
realizowany w ramach Priorytetu VII (Promocja integracji 
spo³ecznej). Projekt skierowany jest do osób d³ugotrwale 
bezrobotnych, w wieku aktywnoœci zawodowej, 
korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. Kultura i rekreacja
G³ównym celem projektu jest powrót grupy beneficjentek Lata 2006 – 2010 to nie tylko okres wielu 
na rynek pracy, zwiêkszenie kwalifikacji zawodowych inwestycji.  W tym czasie pamiêtano równie¿ o czymœ 
oraz zdobycie nowych umiejêtnoœci przydatnych na dla „ducha”. G³ównym organizatorem imprez 
rynku pracy, jak równie¿ wspieranie kobiet w budowaniu sportowo–rekreacyjnych by³o Gminne Centrum Kultury 
pozytywnego obrazu samej siebie oraz poznanie s³abych i  Oœrodek Sportu i  Rekreacj i .  Dzia³alnoœæ 
i mocnych stron. W ramach tej aktywnej integracji kulturowo–artystyczn¹ prowadz¹ równie¿: Gminna 
przeprowadzane s¹ kursy i szkolenia. Biblioteka Publiczna, szko³y oraz œwietlice wiejskie. 

Poza ustawowo okreœlonymi zadaniami, 
wynikaj¹cymi z przepisów staramy siê podnosiæ 
standardy œwiadczonych us³ug oraz wzbogacaæ ich 
wachlarz. Dlatego te¿ poszukujemy nowych rozwi¹zañ, 
które pozwol¹ osobom potrzebuj¹cym poczuæ siê dobrze 
w naszej gminie.

Gmina Przechlewo poprzez organizacjê imprez o 
charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym, 
przyci¹ga corocznie znaczn¹ liczbê turystów z kraju i 
zagranicy. Do najwa¿niejszych imprez organizowanych 
w Gminie nale¿¹: Ogólnopolski Przegl¹d Sygna³ów 

Wioska internetowa Wiersza i Piosenki Myœliwskiej im. Rafa³a Minicha, Noc 
W 2008 roku w gminie Przechlewo powsta³o Kupa³y, Dni Unii Europejskiej, Zawody JeŸdzieckie 

jedno z 256 Centrów Kszta³cenia na terenie ca³ej Polski, w Skokach przez Przeszkody, Miêdzynarodowy 
które dzia³a przy Gminnym Centrum Kultury. Centrum Konkurs Psów Dzikarzy, Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki 
Kszta³cenia wyposa¿one jest w nowoczesny sprzêt No¿nej, Miêdzynarodowy Sp³yw Kajakowy rzek¹ Brd¹, 
komputerowy z dostêpem do Internetu. To placówka Turniej Szachowy czy Turniej Bryd¿owy, Spartakiada 
o charakterze kulturalno–oœwiatowym. Centrum Wodniacka oraz Po¿egnanie Lata. Obok tych g³ównych 
Kszta³cenia daje mo¿liwoœci bezp³atnego korzystania z imprez masowych co roku notuje siê mnóstwo imprez 
komputerów i Internetu ka¿demu mieszkañcowi naszej towarzysz¹cych o mniejszej frekwencji czy zasiêgu. 

Zakoñczenie projektu „Zmiana siebie – moj¹ szans¹”.

Wioska internetowa.

Przegl¹d Sygna³ów Wiersza i Piosenki Myœliwskiej.

www.przechlewo.pl

www.przechlewo.pl
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Sport
 W ostatnich czterech latach wspieraliœmy 

aktywnie dzia³alnoœæ klubów sportowych z terenu gminy, 
szkol¹cych dzieci i m³odzie¿ w ró¿nych dyscyplinach 
sportu np. pi³ce no¿nej, pi³ce siatkowej, lekkoatletyce, 
tenisie sto³owym itp. G³ówn¹ baz¹ dla sportowców jest 
przede wszystkim znajduj¹ca siê przy Zespole Szkó³ 
w Przechlewie sala gimnastyczna, kompleks boisk 
sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz dwa stadiony 
Oœrodka Sportu i Rekreacji. Równie prê¿nie rozwija siê 
dzia³alnoœæ sportowa w sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w S¹polnie. M³odzi sportowcy odnosz¹ 
sporo sukcesów nie tylko w skali województwa, ale 
równie¿ kraju. 

Sport i aktywny tryb ¿ycia staj¹ siê coraz bardziej 
popularne, dlatego nasze dzia³ania d¹¿¹ do ci¹g³ej 
poprawy warunków do uprawiania go na terenie naszej 
gminy. 

INWESTYCJE

Zawody JeŸdzieckie w Skokach przez Przeszkody. Miêdzynarodowy Sp³yw Kajakowy rzek¹ Brd¹.

Sekcja pi³ki no¿nej.

Sekcja siatkówki

www.przechlewo.pl

www.przechlewo.pl
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RADA GMINY I WÓJT GMINY
Dnia 12 listopada 2006 roku odby³y siê wybory - rozbudowa i modernizacja szkó³ i placówek 

do Rady Gminy oraz wybory Wójta Gminy Przechlewo. oœwiatowych, 
W wyniku g³osowania, mieszkañcy Wójtem wybrali - wspieranie rozwoju lokalnej przedsiêbiorczoœci, 
Andrzeja ¯muda Trzebiatowskiego. Natomiast Rada - wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
Gminy ukszta³towa³a siê w nastêpuj¹cym sk³adzie: - poprawa bezpieczeñstwa mieszkañców,
- Antoni Winkowski - ochrona zabytków.
- Miros³aw Czarnecki
- Miros³aw Zblewski
- W³adys³aw Popis
- Jan Gajo
- Joanna Makowiec
- Roman Barecki
- Miros³aw Stepieñ
- Wies³aw Ossowski
- Bernard Szypryt
- Adam Dorszyñski
- Jacek Rudnik
- Roman Machnik
- Artur Rutkowski
- Adam ̄ muda Trzebiatowski
 W³adze samorz¹dowe na 
pocz¹tku swoje j  kadencj i  
okreœli³y priorytety, którymi 
kierowa³y siê przez cztery lata. 
Nale¿¹ do nich w szczególnoœci:
- poprawa warunków bytowych 
m i e s z k a ñ c ó w  w  r a m a c h  
rozbudowy sieci infrastruktury 
technicznej, 
- poprawa warunków drogowych,
- ochrona œrodowiska,

Adam ¯muda Trzebiatowski
Wójt Gminy

Andrzej ¯muda Trzebiatowski

Adam ¯muda Trzebiatowski
Rada Gminy Przechlewo
- Kadencja 2006 - 2010

Adam ¯muda TrzebiatowskiAdam ¯muda Trzebiatowski Adam Dorszyñski Adam ¯muda TrzebiatowskiWies³aw Ossowski

Antoni_Winkowski Artur Rutkowski

Bernard Szypryt Jacek RudnikJan Gajo

Joanna Makowiec

Miros³aw Czarnecki Miros³aw StêpieñMiros³aw Zblewski Roman Barecki

Roman Machnik

W³adys³aw Popis
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