
 
 

 
 
  

 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

               

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
   
   

   

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIEŚCI GMINNE 
Biuletyn Informacyjny Gminy Czernice Borowe 

6 kwietnia  2009 r.       Nr 1 (24)  

Pismo bezpłatne, wydawane przez Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych 

 

O G Ł O S Z E N I A  

 

 

 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych informuje iŜ, w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2009r. realizuje  kolejny  projekt systemowy   „CHCĘ BYĆ AKTYWNYM”.  

Projekt realizowany jest w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej . Jego adresatami są osoby bezrobotne, które mają szczególne trudności z powrotem na rynek 

pracy.  

W projekcie przewidziano szkolenia z zakresu, florystyki i ABC przedsiębiorczości dla 5 osób  klientów 

GOPS  adekwatne do moŜliwości i aspiracji tych osób,   aktywizację zawodową, edukacyjną, zdrowotną i spo-

łeczną realizowaną przez pracowników socjalnych, psychologów, trenerów szkoleń. 

Wartość projektu 86 103,00 zł  w tym udział środków własnych 9.040,81 zł. 
 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Zespół redakcyjny:  Magdalena Wójcik, Kamil Grabowski, Kierownik GCI - Sławomir Wietecha  
Wydawca: Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych 
Adres kontaktowy GCI:  Gminne Centrum Informacji, ul. Stanisława Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe Tel. (0-23) 674 60 41,  

e-mail: gci@czerniceborowe.pl, www.gci.czerniceborowe.pl GCI czynne od poniedziałku do piątku   

DORADCA ROLNY  
 INFORMUJE  !!! 

 

       KaŜdy rolnik, który zapisał się na kurs 
,,Stosowanie środków ochronnych roślin 
sprzętem naziemnym” będzie powiadomiony 
indywidualnie przez GCI  lub sołtysa o do-
kładnym terminie rozpoczęcia kursu. Rolnicy 
będą powiadamiani według wcześniejszych 
przyjmowanych zapisów w GCI. Ze względu 
na duŜe zapotrzebowanie organizacji kursu 
będzie kilka terminów o których Państwa 
będziemy informować. Prosimy jednak o 
więcej cierpliwości. Kurs odbędzie się do 
końca kwietnia 2009r. 

 

e-mail: gci@czerniceborowe.

 

AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII  

Na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2009r. 

Wojciech Brzeziński Wójt Gminy poinformował o działa-

niach podejmowanych w ostatnim okresie. 

Inwestycje: 

Przygotowywane zostały 3 projekty Odnowy Wsi, dla 
Węgry, Pawłowa i Chojnowa. 

W Węgrze planowana jest rozbudowa i adaptacja budynku 

OSP oraz zagospodarowanie terenu na cele kulturalne i 

sportowe. Wykonana zostanie świetlica wiejska o po-

wierzchni 204,51m² z zapleczem socjalno – sanitarnym i 

obsługowym. Wartość 775 416,00 zł, w tym wnioskowana 

dotacja 500 000,00 zł. 

 W Pawłowie planowane jest zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja budynku OSP na 

cele kulturalno edukacyjne i rekreacyjne. Przewidziany jest remont 

budynku, wymiana więźby dachu, dobudowa kotłowni i sanitaria-

tów, zagospodarowanie terenu wokół, wybudowanie altany. 

Zagospodarowanie terenu po dawnej zlewni mleka. Utwardzenie 

placu przykościelnego. Wartość 828 860,00 zł. wnioskowana 

dotacja 500 000,00 zł.            

 Projekt dla Chojnowa będzie składało Stowarzyszenie 

Rozwoju Ziemi Czernickiej jako organizacja poŜytku publicznego. 

Status ten stowarzyszenie uzyskało w ostatnim czasie. Wykonany 

będzie remont świetlicy wiejskiej z dociepleniem, montaŜ instalacji 

(centralne ogrzewanie), wyposaŜenie świetlicy, zakup sceny 

mobilnej z zadaszeniem i nagłośnieniem. Wartość inwestycji: 

515 497,19 zł.     

 Łączna wartość projektów wynosi ok. 2 119 773,19    zł. 

Inwestycje drogowe: 

 W związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg  na przebudowę drogi 

gminnej we wsi Olszewcu w ciągu drogi Olszewiec- 

Kijewice-Przasnysz, ogłoszony został przetarg nieograniczony oraz 

wyłoniony wykonawca. Najkorzystniejszą ofertę złoŜyło PRDI 

Mława. Wartość kosztorysowa inwestycji 422 000,00 zł, w tym 

kwota dofinansowania wynosi 50% kosztów poniesionych. 

              Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursów na inwestycje 

drogowe finansowane z funduszy strukturalnych. ZłoŜono 2 wnioski 

w roku ubiegłym tj. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej 

na terenie Gminy Czernice Borowe, Gminy Przasnysz i Miasta 

Przasnysz oraz drugi projekt Przebudowa dróg gminnych i powia-

towych usprawniających komunikację pomiędzy Gminami Grudusk 

i Czernice Borowe. ZłoŜono teŜ wniosek do FOGR na drogę w 

Jastrzębcu, wartość około 160 000,00 zł.                                 

 Ogłoszony został przetarg na bieŜące utrzymanie 

dróg gminnych, 3 kwietnia 2009r. przewidywane jest rozstrzygnię-

cie konkursu. 

 NiezaleŜnie od przygotowywanych wniosków 

prowadzimy działania pod kolejne inwestycje. Uzyskano decyzje  

 

Życzenia 
Święta Zmartwychwstania 

 Pańskiego to czas radości, miłości i 
wiary. 
   Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkiej Nocy pragniemy złożyć 
wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Czernice Borowe  życzenia pełne 
nadziei, pokoju i dobra. Niech szcze-
gólna atmosfera tych dni napełni 
Państwa nowymi siłami w realizacji 
zmierzeń i celów osobistych. 

 

 
    śyczą: 
 /-/Wojciech Brzeziński, 
 Wójt Gminy Czernice Borowe, oraz 
   

Przewodniczy Rady Gminy Tadeusz Bastkowski,   
Radni Gminy, Prcownicy Urzędu Gminy, GOPS, 
GCI, GBP, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi    
Czernickiej,  Fundacja Partnerska Grupa 
Lokalnego Działania ,,Ciuchcia Krasińskich” 
Szkoły z terenu gminy Czernice Borowe. 
 

Apel Wójta Gminy Czernice Borowe 
 
 

SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY CZERNICE BOROWE ! 
 
     KaŜdy chciałby mieszkać w ładnej, czystej i schludnej 
wiosce. KaŜdy lubi, gdy na podwórkach ulicach i drogach 
panuje porządek. KaŜdy lubi..., ale czy kaŜdy z nas dba o 
czystość i porządek na posesjach i ulicach przy których 
mieszka? 

     Utrzymanie czystości i porządku w gminie to ustawo-
wy obowiązek kaŜdego z nas, zarówno władz gminnych 
jak i mieszkańców. KaŜdy właściciel posesji, zobowiązany 
jest do dbania o czystości i schludny wygląd posesji i 
otoczenia.      
Obowiązek ten nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmia-
nami).  
     NajwaŜniejszym elementem, gwarantującym wykona-
nie tego obowiązku jest Regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Czernice Borowe stanowiący 
prawo miejscowe, uchwalony przez Radę Gminy  Uchwa-
łą Nr 43/IV/07 w dniu 20 lutego 2007 roku. 
     W Regulaminie określono m.in. częstotliwość i sposób 
pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych oraz szczegółowo wykazano równieŜ obowiązki 
osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie. 
ZK/ZK 

OGŁOSZENIE 
 
 

         Od połowy maja 2009r. Urząd Gminy 

Czernice Borowe przystępuje do działań 

egzekucyjnych w stosunku do osób, które nie 

podpisały umów na odbiór nieczystości stałych. 

śeby uniknąć przykrych konsekwencji prosimy 

o niezwłoczne zawarcie umów. 

                                     /-/Wojciech Brzeziński 

                                             Wójt Gminy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jąc zespół folklorystyczny, potrawy regionalne i dwóch przedstawicieli 

innych samorządów.   Koszt poniesiony na ten wyjazd to koszt paliwa – 

1.350,00 zł. Realny koszt pobytu to około 3.500,00 zł. Przedsięwzięcie 

dofinansował Urząd Marszałkowski. W Szwajcarii Wójt Gminy reprezen-

tował Północne Mazowsze w ramach Targów Turystycznych FESPO 2009. 

Nawiązane zostało Partnerstwo z Furka Bergstrecke, odbyło się spotkanie z 

przedstawicielem firmy Stadler oraz radcą handlowym. Pokazana została 

wspaniała polska kuchnia i folklor. Przedstawiona ekspozycja była Ŝywym, 

aktywnym stoiskiem wzbudzającym zainteresowanie. 

29 grudnia 2008 odbyła się sesja Rady Gminy, która uchwali-

ła budŜet.  Na 2009 rok zaplanowano: 

1. Na renowację stawów w celu zwiększenia retencji wody- 90 000.zł, 

2. Na przygotowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej - 14 640zł, 

3. Na wspólną z powiatem budowę chodników - 100 000zł 

   ( powiat dołoŜy równieŜ 100 000zł),    

4. Na przebudowę drogi Olszewiec- Kijewice- 214 100zł, 

5. Na rozpoczęcie przebudowy dróg Górki – Rostkowo - Przasnysz  

14. 713 zł (złoŜono projekt o fundusze unijne), 

6. Na przebudowę dróg Pawłówek - Kosmowo, Kuskowo-Chrostowo- 

332 674zł ( złoŜono wniosek o fundusze unijne z gminą Grudusk), 

7. Na budowę zatoczek autobusowych i chodników w Czernicach Boro-

wych – 50 000zł, 

8. Na rozwój e-usług (elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy) 

- 62 201zł, 

9. Na rozpoczęcie budowy kanalizacji - 525 000zł, 

10. Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 125 000zł, 

11. Na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego - 60 000zł, 

12. Na zakup samochodu cięŜarowego i ładowarki -100 000zł, 

13. Na Odnowę Wsi..... – 500 000zł  ( złoŜono 3 projekty na Odnowę Wsi 

dla Chojnowa, Pawłowa, Węgry). 

W budŜecie znalazł się szereg drobniejszych inwestycji np. urządzenie 

placu dla dzieci, pomoc finansowa dla straŜy poŜarnej itp., które nie 

wymieniamy indywidualnie.  

Znaczną kwotę przewidziano równieŜ na remonty bieŜące dróg ok.          

300 000 zł. 

     Znaczna część inwestycji będzie kontynuowana po uzyskaniu dofinan-

sowania z Urzędu Marszałkowskiego lub środków unijnych.  

 
Konkurs na najpiękniejsze zagrody 

 i przydomowe ogródki ! 
         

 

 

 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej organizuje 

konkurs dla lokalnej społeczności zamieszkującej na terenie Gminy 

Czernice Borowe  w następujących kategoriach: 1. Zagroda gospodarstwa 

rolniczego i przydomowe ogródki. 2. Zagroda nierolnicza, dom jednoro-

dzinny z przydomowym ogródkiem. 3. Ukwiecony balkon lub taras. 4. 

Najpiękniejsza wieś w Gminie Czernice Borowe. W kaŜdej kategorii 

nagradzane są trzy pierwsze miejsca: (I miejsce - 550,00 zł,  II miejsce - 

400,00 zł, III miejsce – 300,00 zł ).  Formularz zgłoszeniowy oraz regula-

min konkursu  dostępny jest na stronie 

www.stowarzyszenie.czerniceborowe.pl /aktualności. 

 Uczestnik konkursu wygraną przeznaczą na zakup np. 

sadzonek, nasion roślin, krzewów ozdobnych, sprzęt ogrodowy np. 

kosiarka, meble ogrodowe itp.  Formularz naleŜy dostarczyć do  sołtysa,  

GBP  lub do GCI do dnia 30 czerwca 2009r. 

 

 
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej 

 
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej w ostatnim czasie pozyskało 

dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zorgani-

zowanie trzech lokalnych imprez, (w kwocie 13.000,00 zł)  w ramach 

ogłoszonych konkursów  w zakresie upowszechniania kultury i sztuki w 

roku 2009.  

1.  V MAZOWIECKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY DZIECI I MŁO-

DZIEZY SZKOLNEJ pod hasłem ,,Nawet Święty bywa uśmiechnięty” - 

ROSTKOWIADA 2009r. – odbędzie się 31.05.2009r.  

2. ,, III Noc Świętojańska w Czernicach Borowych – festyn regionalny 

połączony  z prezentacją ludowej kultury i polskiej tradycji nocy sobótko-

wej” – odbędzie się 21.06.2009r. 

3. ,,DoŜynki gminno-parafialne w Rostkowie” – odbędą się  6.09.2009r.  

       Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej inwestuje równieŜ w 

rozwój turystyki na terenie gminy i regionu. W marcu  2009r. pozyskało 

dofinansowanie  od Samorządu Województwa Mazowieckiego (w kwocie 

19.000,00 zł) na realizację następujących projektów. 

- znakowanie atrakcji turystycznych gminy, 

-utworzenie i utrzymanie strony internetowej prezentującej atrakcje 

turystyczne gminy, 

- na wydanie publikacji poświeconej Sanktuarium Św. St. Kostki i Parku 

Dydaktycznego  

- na zorganizowanie rajdu rowerowo-kajakowego od Czernic Borowych do 

Makowa Mazowieckiego.  

WyŜej wymienione projekty będą realizowane w 2009r.  przez stowarzy-

szenie,  które wspierać będą  lokalni partnerzy. Wnioski o przyznanie 

dotacji są pisane i rozliczane przez stowarzyszenie, oraz pracowników GCI.  

SSttaałłyy  ddoossttęępp  ddoo  IInntteerrnneettuu  

       Gminne Centrum Informacji zakończyło dalszą rozbudowę sieci GCI i 

dodawanie nowych abonentów. Powodem jest brak miejsca w zbudowanej 

juŜ sieci. Rozbudowa nie jest kontynuowana poniewaŜ pojawiło się wiele 

innych alternatywnych ofert na rynku z dostępem  do Internetu. Zachęcamy 

wszystkich do skorzystania z najnowszej oferty alternatywnego operatora. 

 

Centrum Kształcenia na Odległość 
 w Czernicach Borowych  

 
         Do 1 lutego 2010 r.  bezpłatnie moŜna skorzystać ze szkoleń 

komputerowych dostępnych za pośrednictwem Internetu i Centrum 

Kształcenia na Odległość w Czernicach Borowych   

       Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 

pomiędzy wsią a miastem. Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkie 

chętne osoby które chcą nabywać nowe umiejętności i podwyŜszać swoje 

kwalifikacje zawodowe.  Centrum dysponuje bogatą ofertą szkoleniową 

(66 kursów przez Internet).  

         Pełna oferta szkoleniowa  jest dostępna w  centrum i na stronie:      

wwwwww..cceennttrruumm..cczzeerrnniicceebboorroowwee..ppll KaŜdy uczestnik szkolenia otrzyma 

zaświadczenie ukończenia kursu. Nie wymagamy codziennego zgłaszania 

się do siedziby centrum, osoby mające dostęp do Internetu mogą kształcić 

się w domu, przychodzą tylko na egzamin do centrum. Wszystkich zainte-

resowanych kursami zapraszamy do Centrum Kształcenia Na Odległość Na 

Wsiach, które mieści się w budynku Gminnego Centrum Informacji w 

Czernicach Borowych  

 

uwłaszczeniowe na drogę Nowe Czernice – ZberoŜ, Kosmowo-Kołaki. 

ZłoŜono 26 wniosków o urządzenie ksiąg wieczystych na mienie komunal-

ne. 

Podatki: 

15 lutego minął termin I raty podatku od środków transportowych. Wpłynę-

ło na przypis – 157 712,00  Wpłacono – 80 067,00 co stanowi 50,77 % 

wyk. zalegającym wystawiono upomnienia.    

15 marca 2009r. minął termin I raty podatku rolnego, leśnego i od nieru-

chomości. Wpłynęło na przypis – 302 000,00 Wpłacono - około 275 000,00 

Co stanowi ok. 23 %        Wykonanie:  

Uległy zmianie zasady stosowania umorzeń. Gospodarstwa rolne traktowa-

ne są jak inne przedsiębiorstwa i stosowana jest tzw. zasada de minimis. 

KaŜdy korzystający z ulg, preferencji, umorzeń musi patrzeć na ich sumę. 

Nie moŜe ona przekroczyć 7,5 tys. euro z ostatnich 3 lat. Istnieje potrzeba 

złoŜenia oświadczenia w tej kwestii. Gmina wydaje zaświadczenia w 

przypadku umorzeń. JeŜeli ktoś korzystał z premii, kredytu preferencyjnego 

nie moŜe dostać ulgi inwestycyjnej na to samo zadanie. W odroczeniach teŜ 

trzeba będzie uzasadnić dokumentem przyczynę odroczenia. 

W okresie od 1 - 30 marca 2009r.  przyjmowane są wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego od paliwa. Obowiązuje stawka jak w roku ubiegłym 

czyli 0,85 zł. do litra paliwa dotyczy to 86 litrów paliwa na 1 ha uŜytków 

rolnych. 

W zakresie gospodarki odpadami: 

Do 287 osób wysłano wezwania do przedłoŜenia umów na odbiór nieczy-

stość stałych. Znaczna część osób podpisała umowy. Około 120 osób 

uchyla się nadal od obowiązku. Wobec tych osób będą prowadzone 

działania egzekucyjne.  

Oświata: 

            Rozpoczęto realizację projektu „Mini Przedszkola Skutecznym 

Środkiem Wrównywania Szans Edukacyjnych” Przeprowadzone juŜ 

zostały procedury przetargowe wyłaniające wykonawców. Dokonano 

naboru 54 dzieci w wieku 3-5 lat. Zajęcia odbywają się w 3 grupach: z 

przyczyn lokalowych 2 grupy popołudniowe i 1 grupa dopołudniowa. 

Dzieci otrzymają wyprawki, będą miały wsparcie logopedyczne i psycholo-

giczne. Prowadzone są takŜe zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia będą 

odbywały się równieŜ w wakacje. Projekt będzie realizowany do września 

2011r. 

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów wiejskich 

ogłoszono konkurs na realizację usług dla ludności – świetlice wiejskie w 

kolejnych miejscowościach. Usługodawcą zostało Stowarzyszenie Rozwoju 

Ziemi Czernickiej. Świetlice zostaną utworzone w Kuskowie, Węgrze i 

Chojnowie. Projekt będzie realizowany do końca grudnia br., a być moŜe 

jeszcze przez połowę roku przyszłego. 

Pozostałe informacje:        

W ostatnich dniach Gmina Czernice Borowe otrzymała 28 786,00 zł. na 

pomoc materialną dla najbiedniejszych uczniów. Pomoc będzie przyznawa-

na w pierwszych dniach kwietnia.    

W dniach 25.01- 02.02.2009r. Wójt Gminy przebywał na wyjeździe 

słuŜbowym w Szwajcarii. PodróŜ odbył samochodem słuŜbowym, zabiera - 

 

 

 

 

TRUDNE PYTANIA DO WÓJTA 

 kierowane na maila  gci@czerniceborowe.pl 
   Pytanie z dnia 9 marca 2009r. 

Szanowny Panie Wójcie, 

 Nazywam się Paweł Grabowski i mieszkam we wsi Kosmo-

wo. W zeszłym roku zwracałem się do pana z prośbą o naprawę drogi 

dojazdowej do mojej posesji. Droga ta została wysypana Ŝwirem, jednakŜe 

nie została utwardzona co teraz praktycznie uniemoŜliwia dojazd.

  Bardzo prosiłbym o zainteresowanie się tą sprawą, gdyŜ 

powaŜnie utrudnia w razie jakiegokolwiek wypadku dotarcie słuŜbom 

ratowniczym, czy teŜ odbiór śmieci z posesji.  

   Z powaŜaniem  

            Paweł Grabowski 

……………..…O d p o w i e d ź …n a …p y t a n i e …………....…..……  

Odpowiedź z dnia 10 marca 2009r.  

Witam serdecznie! 

 Dziękuję za sygnał z Pana strony. W tej chwili wykonywanie 

jakichkolwiek  prac związanych z utwardzaniem i naprawianiem dróg  na 

terenie gminy Czernice Borowe jest  nie moŜliwe ze względu na zmarznięty  

grunt. Na terenie gminy jest bardzo wiele dróg Ŝwirowych, które wymagają 

remontu, w tym równieŜ droga we wsi Kosmowo.  Odcinek drogi o której 

Pan wspomina, równieŜ w tym roku  zostanie naprawiony i zagęszczony. 

 W kwietniu ruszą remonty dróg w pierwszej kolejności  będą 

naprawiane drogi, tam gdzie ich stan jest nie najlepszy i utrudniający 

dojazd.  

  Z powaŜaniem  

   /-/ Wojciech Brzeziński  

   Wójt Gminy Czernice Borowe 

 
PRZESTROGA DLA INNYCH KIEROWCÓW !!!  

 

 

       W dniu 1 kwietnia 2009r. w godzinach popołudniowych (około 15:00)  

jadący z duŜa prędkością samochód cięŜarowy marki SCANIA przez 

miejscowość Chojnowo (od strony Przasnysza do Mławy) nie zachował 

odpowiedniej prędkości (ograniczenie do 40 km/h). Kierowca na zakręcie 

drogi stracił przyczepność i wpadł do rowu, uszkadzając chodnik i dojście 

do przydroŜnej figurki.  

         Na szczęście kierowcy nic się nie stało, oraz nikt nie przechodził 

przez pasy ani chodnik  i nie uległ wypadkowi. Akcja podnoszenia naczepy 

samochodu cięŜarowego przy zabezpieczeniu policji trwała do późnych 

godzin wieczornych tego dnia.   

 

 

Wypadek na przejściu dla pieszych w Chojnowie 

       W Chojnowie miało miejsce b. duŜo wypadków drogowych ze 

skutkiem śmiertelnym. Jest oznaczone ograniczenie prędkości do 40km/h ze 

względu na niebezpieczne zakręty i teren zabudowany. Apelujemy o 

rozwagę kierowców, zwłaszcza teraz w okresie zbliŜających się świąt.   


