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NASZA GMINA                  Wiadomości Przelewickie

Zakończone inwestycje w 2013 r.:

• Budowa zespołu boisk sportowych przy PSP Jesionowo - etap II obejmu-
jący swym zakresem budowę systemu odwodnienia boiska wielofunkcyjne-
go, koszt całkowity - 90.396 zł,  kwota dofinansowania w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007- 2013 - 55.253 zł;
• Utwardzenie terenu przy PG Przelewicach w ramach wykonania Miastecz-
ka Ruchu Drogowego (rowerowego), koszt całkowity - 44.960 zł;
• Utwardzenie terenu wraz z budową ogrodzenia przy Gminnym Centrum 
Kultury w Przelewicach, koszt całkowity- 50.249 zł;
• Utwardzenie terenu i budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Rosi-
nach koszt całkowity - 15.814 zł;
• Przebudowa wraz budową odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 
nr 224 i 231, obr. Żuków, koszt całkowity - 640.545 zł, w tym dofinansowanie  
 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 199.424 zł; 
• Przebudowa boiska sportowego w m. Żuków, przygotowanie boiska tra-
wiastego, montaż ogrodzenia, budowa nawierzchni utwardzonej, koszt cał-
kowity zadania to 36.582 zł;
• Budowa utwardzenia terenu przy tut. Urzędzie oraz SP ZOZ, koszt całko-
wity zadania to 91.414 zł;
• Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Płońsko, koszt całkowity za-
dania to 21.350 zł.

2013
 rok

Powstało rowerowe miasteczko ruchu drogowego
W czerwcu przy PG Przelewice powstało, głównie z myślą o promowaniu 
bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, rowerowe miasteczko ru-
chu drogowego. Prace inwestycyjne obejmowały m.in. wykonanie utwar-
dzenia nawierzchni jezdni z kostki brukowej z rondem i skrzyżowaniami. 
Łączny koszt prac wyniósł 44960 zł, co zostało sfinansowane z budżetu 
Gminy. Miasteczko powstało z inicjatywy wójta Marka Kibały i dyrektor PG 
Przelewice Renaty Kozickiej, którzy dostrzegli osiągnięcia uczniów w turnie-
jach rowerowych na szczeblach: powiatowym i wojewódzkim oraz potrzebę 
prawidłowego i bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym przyszłych 

Boisko sportowe przy PSP Jesionowo

kierowców. W projektowanie i powstanie miasteczka aktywnie włączył się 
również Waldemar Klemenski – nauczyciel wychowania komunikacyjnego 
w szkołach.
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Ogrodzenie i nasadzenia przy Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach

Boisko sportowe w m. Żuków


