
    Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej w okresie od 1 czerwca 

do 15 grudnia 2010r. realizuje projekt pn: „Abstynencki Klub 

Integracji Spo³ecznej”

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 1: Dzia³ania na rzecz 

profilaktyki rozwi¹zywania problemów alkoholowych Zadanie 6: 

Wspieranie nowoczesnych programów terapeutycznych dla osób 

uzale¿nionych od alkoholu, wspó³uzale¿nionych oraz 

uzale¿nionych krzy¿owo.

Cele projektu to: utworzenie Abstynenckiego Klubu Integracji 

Spo³ecznej, pomoc osobom uzale¿nionym i wspó³uzale¿nionym, , 

wsparcie i integracja rodzin, w których wystêpuje problem 

alkoholizmu, poprawa jakoœci ¿ycia w abstynencji, pomoc 

beneficjentom w rozwijaniu zdrowych relacji interpersonalnych.

W projekcie przewidziano objêcie wsparciem uczestników przez 

takich specjalistów jak: psycholog i terapeuta uzale¿nieñ w formie 

porad indywidualnych i grupowych.

W ramach projektu podjêto nastêpuj¹ce dzia³ania:

- Terapie indywidualne i grupowe  dla osób uzale¿nionych i ich 

rodzin prowadzone przez terapeutê uzale¿nieñ oraz psychologa w 

okresie od czerwca do grudnia 2010r.

- Spotkanie integracyjno-terapeutyczne – wieczór przy ognisku, w 

dniu 14 sierpnia 2010r. impreza rozpoczê³a siê uroczyst¹ Msz¹ 

œwiêt¹ w Koœciele Parafialnym w Czernicach Borowych w intencji 

osób uzale¿nionych i ich rodzin. Po mszy œwiêtej przemaszerowano 

na plac Zielonej Góry gdzie mia³ miejsce dalszy ci¹g uroczystoœci. W 

ramach uroczystoœci odby³ siê koncert s³owno-muzyczny Piotra 

Nagiela, a nastêpnie zabawa ludowa. 

- Wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie TrzeŸwoœciowe do Lichenia, w 

dniu 31.07.2010r. W wyjeŸdzie uczestniczy³o 45 osób z terenu Gminy 

Czernice Borowe. By³y to osoby maj¹ce problem z nadu¿ywaniem 

alkoholu, cz³onkowie ich rodzin, krewni i przyjaciele.

- Rekolekcje dla osób uzale¿nionych i ich rodzin. W dniach 12,13,14 

sierpnia 2010r. odby³y siê 3 dniowe rekolekcje w intencji osób 

uzale¿nionych i ich rodzin, podczas których odprawione zosta³y 

Msze œw. w Koœciele Parafialnym w Czernicach Borowych. 

Rekolekcje poprowadzi³ ks. Proboszcz Stanis³aw Bednarski.

- Bal Abstynencki. w dniu 9 paŸdziernika 2010r. Abstynencki Klub 

Integracji Spo³ecznej w Czernicach Borowych uroczyœcie obchodzi³ I 

Rocznicê Powstania Grupy wsparcia „SZANSA". Z tej okazji odby³ siê 

„Bal Abstynencki", w którym udzia³ wziê³o ok. 100 osób. Uroczystoœæ 

rozpoczê³a siê wspóln¹ modlitw¹ ró¿añcow¹ w Koœciele 

Parafialnym w Czernicach Borowych któr¹ poprowadzi³ Proboszcz 

tutejszej parafii ks. Stanis³aw Bednarski, nastêpnie uczestnicy 

uroczystoœci przemaszerowali do Stra¿nicy OSP w Czernicach 

Borowych w której to odby³ siê mityng otwarty, a nastêpnie 

zabawa taneczna.

- Terapia w plenerze – kolejka w¹skotorowa. W dniu 19..09. 2010r. 

odby³o siê spotkanie terapeutyczne  w kolejce w¹skotorowej 

po³¹czone z przejazdem kolejk¹ po terenie Gminy Czernice Borowe. 

W ramach spotkania odby³ siê mityng otwarty oraz wspólna 

integracja uczestników.

- Strona internetowa Projektu. – Na potrzeby spo³ecznoœci lokalnej 

utworzono stronê   

      Internetow¹ po adresem: www.abstynenci.czerniceborowe.pl 

Na stronie internetowej umieszczane s¹ aktualnoœci z dzia³alnoœci 

klubu.

- Konferencja koñcz¹ca Projekt. W grudniu 2010r. zostanie 

zorganizowana konferencja podsumowuj¹ca projekt oraz 

dzia³alnoœæ klubu.

Powy¿sze dzia³ania skierowano do grupy 10  osób uzale¿nionych 

od alkoholu b¹dŸ uzale¿nionych krzy¿owo oraz 15 cz³onków ich 

rodzin zamieszka³ych na terenie Gminy Czernice Borowe.

                 Wartoœæ projektu wynosi 18025,00 z³ w tym wk³ad 

w³asny 5325,00 z³.

W ramach terapii indywidualnej i grupowej zaplanowanej w 

ramach projektu Abstynencki Klub Integracji Spo³ecznej odbywaj¹ 

siê spotkania z psychologiem oraz terapeuta uzale¿nieñ w 

budynku OSP ul. S. Che³chowskiego 12 w Czernicach Borowych:

- w ka¿dy czwartek w godz. 18.00-20.00

- w ka¿dy pi¹tek w godz. 18.00-20.00

W ramach propagowania dzia³añ antyalkoholowych  dzia³a 

równie¿ Grupa Wsparcia „SZANSA” dla osób maj¹cych problem z 

nadu¿ywaniem alkoholu oraz cz³onków ich rodzin.

Spotkania odbywaj¹ siê w budynku OSP ul. S. Che³chowskiego 12 - 

- w Czernicach Borowych

- w ka¿d¹ œrodê w godz. 18.00-20.00 mityngi

- w ka¿dy czwartek :

- w godz. 15.00 – 16.00 punkt konsultacyjny

- w godz. 16.00-17.30 grupa wsparcia

Dnia 11 listopada br.  w koœciele parafialnym w Czernicach 

Borowych odby³y siê gminne uroczystoœci obchodów 92 rocznicy 

Odzyskania Niepodleg³oœci. We mszy œw. za Ojczyznê odprawionej 

przez ks. proboszcza Stanis³awa Bednarskiego udzia³ wzieli  

przedstawiciele w³adz samorz¹dowych gminy, kombatanci, panie 

dyrektorki, nauczyciele oraz uczniowie szkó³ z terenu gminy m.in. 

harcerze. Uczniowie oraz parafianie przyozdobili swoje stroje we 

w³asnorêcznie robione bia³o-czerwone kotyliony. Uroczystoœæ 

uœwietni³a obecnoœæ sztandarów szkó³ i Ochotniczych Stra¿y 

Po¿arnych. 

Pod koniec mszy œw. zebrani wys³uchali w skupieniu i z powag¹ 

monta¿u s³owno-muzycznego zatytu³owanego ,,Ta co mi zginê³a” , 

wykonanego przez uczniów z klasy IV - VI Szko³y Podstawowej im. 

Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych. Na dŸwiêk ,,Roty” 

M.Konopnickiej œpiewanej przez szkolny chór ,,Czernickie 

Skowronki” wszyscy obecni w koœciele powstali i przy³¹czyli siê do 

wspólnego œpiewu. Nastrój by³ bardzo podnios³y. Po msz œw. goœcie 

oraz parafianie, poczty sztandarowe, delegacje  udali siê nios¹c 

poœwiêcone wi¹zanki i znicze na cmentarz.

Spo³ecznoœæ lokalna z wielk¹ uwag¹ i skupieniem wys³ucha³a 

wieloletniego nauczyciela historii pana Jana Pikusa, który 

przedstawi³ sytuacjê historyczno-polityczn¹ zniewolonej Polski. 

Patriotyczna uroczystoœæ zakoñczy³a siê z³o¿eniem kwiatów oraz 

zapaleniem zniczy na Grobie Nieznanego ̄ o³nierza.    

2. Wp³yw podatku od œrodków transportowych:
 

Przypis 166 183, 00 z³,
 

Wp³acono od pocz¹tku roku 125 627, 00 z³,
 

procent wykonania 75, 59.
 

Wys³ano 18 wezwañ do z³o¿enia informacji. 
 

1. Wp³yw III raty op³at od zezwoleñ na sprzeda¿ napojów 

alkoholowych:
 

30 621, 23 z³, co stanowi 100% wykonania.
 

2. Przyjêliœmy 282 wniosków na zwrot podatku akcyzowego w 

paliwie rolniczym na sumê  186 723, 90 z³. Wyp³aty nast¹pi¹ po 

uzyskaniu dotacji w listopadzie. 

Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny. Do naszych szkó³ uczêszcza 358 

uczniów, w tym 140 gimnazjalistów. Do zerówek uczêszcza 40 

dzieci. 263 uczniów objêtych jest dowozem zorganizowanym. 

Dowóz zapewnia firma Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób, 

Czaplickich z Przasnysza, wy³oniona w drodze przetargu 

nieograniczonego.

Zorganizowaliœmy równie¿ dowóz dla uczniów niepe³nosprawnych 

do szkó³ w Przasnyszu, wykorzystuj¹c zakupiony z dofinansowania 

z PFRON 9-osobowy Opel Vivaro. Pojazdem dowo¿onych jest 5 

uczniów, w tym 3 z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹.  Zatrudniamy 

63 nauczycieli, w tym 34 pe³nozatrudnionych. Najwiêksz¹ grupê 

stanowi¹ nauczyciele dyplomowani. Zatrudnienie w przeliczeniu 

na etaty 46,30. Rozpoczê³y siê równie¿ zajêcia pozalekcyjne. 

Odby³y siê do¿ynki powiatowe i gminno - parafialne. Na proœby 

stra¿aków odby³y siê w Wêgrze i zosta³y po³¹czone z oddaniem do 

u¿ytku Œwietlicy ze Stra¿nic¹.

Koñczymy Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, 

przypomnê otrzymaliœmy w ramach tego programu ³¹czn¹ kwotê 

239 206, 66 z³. Wykorzystana ona zosta³a na utworzenie i 

dzia³alnoœæ œwietlic, na rozwój sportu, klubu przedszkolaka oraz w 

niewielkim zakresie na szkolenia. Nale¿y pomyœleæ o stworzeniu 

mechanizmu wsparcia dalszej dzia³alnoœci. 

Jak ju¿ Pañstwo wiecie og³oszone zosta³y wybory do rad gmin, 

powiatów i sejmików województw, a tak¿e wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów. Odbêd¹ siê one w niedzielê 21 

listopada 2010r.  W naszej Gminie bêdzie wybieranych 15 radnych 

w sta³ych okrêgach wyborczych. Zachêcam wszystkich do 

aktywnego w nich udzia³u, s¹ to dla nas najwa¿niejsze wybory. 

„Abstynencki Klub Integracji Spo³ecznej”

Statystyki Ludnoœci Gminy Czernice Borowe
w latach 2010-2007

Gmina Czernice Borowe:

Liczba zameldowanych 

mieszkañców w gminie:

Liczba urodzonych dzieci:

-dziewczêta

-ch³opcy

Liczba zawartych 

ma³¿eñstw:

Liczba zgonów: 

2010

3965

42

25

17

30

44

2009

3978

27

15

12

59

47

2008

4002

33

19

14

38

49

2007

4045

43

25

19

54

41

Mieszkañcy Zastowa dotkniêci tragedi¹ tegorocznej 

dwukrotnej powodzi w maju i w czerwcu, na skutek której tak 

bardzo ucierpieliœmy, utraciliœmy ca³y nasz dobytek i dorobek 

naszej pracy. Z uwagi na nasz apel w telewizji i mediach wszelkich. 

Pragniemy Podziêkowaæ Wam mieszkañcy Waszej Gminy, 

mieszkañcom Waszych Parafii w Czernicach Borowych, Paw³owie 

Wêgrze, Rostkowie. Za wszelkie dary dla nas powodzian, które 

przekazaliœcie, które otrzymaliœmy i których nie otrzymaliœmy, a 

przekazaliœcie.  

A w szczególnoœci pragniemy podziêkowaæ za transport zbo¿a 

przekazany dla nas. Ten gest podziêkowania kierujemy w 

szczególnoœci do trzech anonimowych Panów z Waszej Gminy: 

Panu Leszkowi, Panu Jaros³awowi, Panu S³awomirowi, którzy akcjê 

zbiórki zbo¿a dla nas zorganizowali, przywieŸli. Za ten trud, 

przejaw ¿yczliwoœci, koszt transportu, poœwiêcony czas. Sk³adamy 

serdecznie Bóg Zap³aæ i wielkie wielkie dziêki. 

Prosimy bardzo o opublikowanie naszego podziêkowania w Waszej 

gazetce oraz prasie lokalno – gminnej. Za co gor¹co dziêkujemy.    

Rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci 
w naszej gminie

Podziêkowanie dla mieszkañców
 naszej Gminy

Og³oszenia
Punkt konsultacyjny Policji Krasne!

Funkcjonariusze Posterunku Policji z Krasnego od listopada 2010r. 
pe³ni¹ dy¿ur w Gminnym Centrum Informacji w Czernicach 
Borowych, w ka¿dy  poniedzia³ek w godz. od 13:00 do 15:00. 
Zainteresowanych Mieszkañców zapraszamy do bezpoœredniego 
kontaktu.

Szkolenie dla rolników!

Mazowiecki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie 

Terenowy Zespó³ Doradczy w Przasnyszu. Zaprasza na szkolenia 

na temat ,,Spe³nienie standardów w dziedzinie ochrony 

zwierz¹t, œrodowiska i konsumenta a uzyskanie dop³at 

bezpoœrednich” Pierwsze szkolenie odbêdzie siê w dniach 29-30 

listopada 2010 r. o godz. 10:00 w budynku OSP w Czernicach 

Borowych. Drugie szkolenie zaplanowane jest w miesi¹cu lutym 

2011 r. Liczba miejsc -20 osób na jedno szkolenie. Zapisy 

przyjmowane s¹ w pokoju  ODR lub w Gminnym Centrum 

Informacji pod nr tel. 23-674-60-41 oraz ODR Przasnysz 29-756-

41-53.

PRZYWITAJCIE RAZEM Z NAMI NOWY ROK 2011!!!

BAL SYLWESTROWY WÊGRA SALA OSP GODZ. 20:00

CENA 300 Z£ OD PARY

Bawimy siê przy muzyce na ¿ywo razem z rewelacyjnym 

zespo³em …Navigo.. O pó³nocy wypijemy szampana i obejrzymy 

pokaz sztucznych ogni. Na stole zapanuj¹ tradycyjne dania z 

Kuchni Polskiej - 8 dañ gor¹cych  i mnóstwo zimnych przek¹sek. 

Naszym goœciom podajemy bez ograniczeñ napoje zimne i 

gor¹ce. Zapewniamy 0,5 l. alkoholu na parê. Smakoszom 

s³odkoœci zaproponujemy piêæ rodzajów ciast i owoców.

WP£ATY PRZYJMUJ¥ I INFORMACJI UDZIELAJ¥:

MARZENA I GRZEGORZ URBAÑSCY, CHOJNOWO 20

 tel. kom. 0 605-525-836 lub tel. dom (023) 676-20-02

Wp³aty do 10 grudnia 2010 r.

Centrum Kszta³cenia Na Odleg³oœæ w Czernicach Borowych 

Zaprasza wszystkich chêtnych do korzystania z bezp³atnej oferty 

kszta³cenia na odleg³oœæ. 66 kursów on-line bezp³atnych 

dostêpnych przez Internet. Wiêcej informacji na stronie 

www.centrum.czerniceborowe.pl Jednoczeœnie informujemy, ¿e 

zosta³a przebudowana strona platformy szkoleniowej 

zapraszamy kursantów do odwiedzenia portalu szkoleniowego.

Systemy alarmowe, systemy monitoringu, systemy p-po¿ 
Smart House Piotr

Tomaszewski tel. 512555515 www.smarthouse-knx.pl  

Czyszczenie elewacji, Czyszczenie kostki brukowej, 
czyszczenie dachów,

odœnie¿anie Smart Clean Pawe³ Tomaszewski tel. 787151291
www.smartclean.com.pl

Wybory Samorz¹dowe 2010!!!
21.11.2010r. Zapraszamy na Wybory Samorz¹dowe!!!

Do Rady Powiatu kandyduj¹ nastêpuj¹cy mieszkañcy naszej Gminy:

Lista nr. 1 Komitet Wyborczy SLD

kandydat nr. 2 PREJS Adam

Lista nr. 2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe

kandydat nr. 3 AMENDA Wanda

kandydat nr. 6 MORAWSKI Janusz Aleksander

Lista nr. 5 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

kandydat nr. 2 KRAWCZYK Wojciech

kandydat nr. 6 SUCHODOLSKI  Jerzy

kandydat nr. 8 JAKÓBIAK Adrian

Lista nr. 20 KWW Porozumienie Ponad Podzia³ami

kandydat nr. 3 BRZEZIÑSKA Ma³gorzata

kandydat nr. 4 MARCIÑCZYK Aneta

kandydat nr. 7 PERZANOWSKA Magdalena

Lista nr. 21 KWW Forum Samorz¹dowe 2010

kandydat nr. 1 KO£AKOWSKI Bart³omiej

kandydat nr. 4 CHODKOWSKI Wojciech
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