
 
 

    

    

     
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

               

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
   
   

   

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIEŚCI GMINNE 
Biuletyn Informacyjny Gminy Czernice Borowe 

19 grudzień  2008 r.       Nr 2 (23)  

Pismo bezpłatne, wydawane przez Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych 

 

O G Ł O S Z E N I A  

 

Ogłoszenie 
        W dniach od 14 do 16 stycznia odbędzie się 

podpisywanie umów z beneficjentami pilotażowego 

programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu 

wykształcenia przez osoby niepełnosprawne za-

mieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-

wiejskie”. Kwota przekazana przez PERON naszej 

Gminie na realizację programu wynosi  33 620 zł. 

Wysokość stypendiów na rok szkolny 2008/2009 

wynosi. 

Dla uczniów szkół podstawowych - 800zł.                           

Dla uczniów Gimnazjum  -  800zł.  

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych bez obo-

wiązku uiszczania czesnego - 1280zł. 

Dla  uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obowiąz-

kiem uiszczania czesnego - 2000zł. 

      Osoby, które złożyły wnioski prosimy o zgło-

szenie się w Urzędzie Gminy w wskazanym termi-

nie w celu dopełnienia formalności.  
        
    /-/ Wojciech Brzeziński 

                                                          Wójt Gminy 

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. (o-23) 674 60 41,  
e-mail: gcicb@wp.pl, www.czerniceborowe.pl/gci. GCI czynne od poniedziałku do piątku  Z 

Certyfikaty ! 
        Osoby które ukończyły kursy w ramach  projektu  
Centrum Kształcenia na Odległość w Czernicach 
Borowych  proszone są o zgłaszanie się po odbiór 
certyfikatów do  centrum do końca roku 2008. 

DORADCA PRZYPOMINA 
Kurs chemizacyjny 

 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Warszawie Oddział w Ostrołęce uprzejmie informuje, 
że przyjmuje zapisy na kurs ,,Stosowanie środków 
ochronnych roślin sprzętem naziemnym”. Za-
świadczenie ważne jest przez okres  5 lat, część 
rolników na naszym terenie ma takie zaświadczenie 
nie ważne, w większości osoby te mają ukończony 
kurs w 2004r. Zapisy są  przyjmowane w Gminnym 
Centrum Informacji w Czernicach Borowych, pod tel. 
(023) 674-60-41  
 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 
 

         
 
 

Aktualności 
 

        W dniu 12 grudnia 2008r. odbyła się Sesja Rady 

Gminy. Zgromadziła ona oprócz radnych i sołtysów wielu 

mieszkańców naszej gminy zainteresowanych podatkami 

w 2009 roku. Sesję otworzył Przewodniczący, stwierdził 

prawomocność, a następnie przegłosował porządek obrad. 

Wójt Gminy złożył sprawozdanie z działalności miedzyse-

syjnej. Do najważniejszych spraw, które przedstawił 

należą:  

1. PFRON dofinansował (90 tys. zł) na zakup pojazdu dla 

osób niepełnosprawnych, nastąpił już jego odbiór. Będzie 

on służył dowożeniu osób niepełnosprawnych i dzieci do 

szkół.  

2. Rozstrzygnięty został przetarg na renowację stawu w 

Pawłówku. Najkorzystniejszą ofertę złożył i wybrany 

został Tomasz Stolarczyk – 55 tys zł. Złożono 6 ofert, 

dwie odrzucono.  

3. Zakończono budowę zatoczek autobusowych i chodni-

ków wzdłuż drogi Grójec –  Jastrzębiec. Zadanie współfi-

nansowane było z powiatem przasnyskim.  

4. W ramach tzw. schetynówki uzyskano dofinansowanie 

na budowę drogi w Olszewcu (do Kijewic), będzie ona 

asfaltowana w 2009r. – kwota dofinansowania 214 tys. zł. 

Życzenia  
         Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pra-
gniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Czernice Borowe świąteczne życzenia: wielu 
głębokich  i radosnych przeżyć, wewnętrznego 
spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosła-
wieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego 
Nowego Roku 2009 
 Wójt Gminy Czernice Borowe Wojciech Brzeziński, 
 Przewodniczy Rady Gminy Tadeusz Bastkowski,  
 Radni Gminy, Pracownicy Urzędu Gminy, GOPS, 
 GCI, GBP, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi       
                       Czernickiej, Fundacja ,,Ciuchcia Krasińskich ” 
 Szkoły z terenu gminy Czernice Borowe. 

 

Betlejemskie Światło Pokoju 
 
          Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna 
skautowa i harcerska akcja przekazywania 
przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicz-
nego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia 
Chrystusa  w Betlejem. 
        Akcję zapoczątkowały w 1986r. Austriackie 
Radio i Telewizja, a w Polsce od 1991r. prowa-
dzą ją harcerze z ZHP. 
Betlejemskie Światło jest symbolem pokoju, 
wzajemnego zrozumienia ludzi i narodów, jest 
znakiem nadziei, życia pozbawionego konfliktów 
i waśni, jest w końcu znakiem naszej miłości 
wobec bliźniego.  
       Od kilku lat Betlejemskie Światło Pokoju 
wędruje również po naszej gminie roznoszone 
przez  harcerzy 11 Środowiskowej Koedukacyj-
nej Drużyny Harcerskiej „Eko-Harce” działają-
cej w Gimnazjum w Czernicach Borowych. 
        Akcja przekazywania światełka odbędzie 
się w tym roku w dniach 22 – 24 grudnia. Ra-
zem ze Światełkiem pragniemy podzielić się z 
wszystkimi radością, nadzieją i pokojem. 
        Do domów, do których nie dotrą  Harcerze  
z Betalajemskim Światełkiem Pokoju, można 
będzie je odebrać w każdej parafii przy żłóbku 
 

TURNIEJ GIER SIECIOWYCH 
 

     Gminne Centrum Informacji zaprasza do wzięcia 
udziału w turnieju gier sieciowych wszystkie chętne osoby 
(dzieci, młodzież i dorosłych). Turniej będzie zorganizo-
wany pod koniec stycznia 2009r. Zapisy przyjmowane są 
osobiście w GCI. Dla zwycięzców przewidziane są 
rzeczowe nagrody. Więcej informacji na stronie 
www.gci.czerniceborowe.pl  

OGŁOSZENIE 

W DNIU 24 GRUDNIA 2008 ROKU                    

URZĄD GMINY CZERNICE BOROWE  

GMINNE CENCTRUM INFORMACJI 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                  

PRACUJE DO GODZINY 12.00 
 

                             /-/ Wojciech Brzeziński 
                                        Wójt Gminy 
 

Podsumowanie statystyki Gminy Czernice 
Borowe w latach 2008-2007 

 
Gmina 

 Czernice Borowe 
2008r. 2007r. 

Liczba zameldowa-
nych mieszkańców w 
gminie: 

4002 4045 

Liczba urodzonych 
dzieci: 
 

- chłopców: 
- dziewczynki: 

33 43 
 

14 19 

19 24 
Liczba zawartych  
małżeństw: 

38 54 

Liczba zgonów: 49 41 

 

OGŁOSZENIE! 
 

Wysokokaloryczny węgiel w atrakcyjnych cenach. 

Możliwością  negocjacji i zakupu na raty.  

    Tel. kontaktowy:  

kom. 500-018-185 

(023) 676-20-40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2008 gdzie nie były dostępne unijne dotacje wykonano 

inwestycje na kwotę 1.6 mln zł. Gdyby udało się pozyskać 

środki to istnieje szansa na ,,skok inwestycyjny” na kilka lat do 

przodu. Wójt poinformował, że podatki lokalne (rolny, transpor-

towy i od nieruchomości) to kwota 1,5 mln zł., widać więc 

wyraźnie, że każda nasza podatkowa złotówka nie marnuje 

się  i przeznaczona jest na gminne inwestycje. Reszta budżetu 

to dotacje z zewnątrz. Teraz jak nigdy dotąd do każdej „naszej” 

złotówki istnieje możliwość pozyskania 2 a nawet 3 złotych. 

  Po sprawozdaniu Wójta, radni przystąpili do 

głosowania wypracowanych przez komisje wniosków. Zdecy-

dowali, że podatki od środków transportowych i nieruchomości 

pozostają takie jak w 2008 r. Wiele emocji wzbudziło głosowa-

nie nad podatkiem rolnym. Wniosek Wójta przyjęty do projektu 

budżety odpadł. Komisje zaproponowały swoje ceny żyta, służce 

do obliczenia podatku: rewizyjna 50 zł., budżetowa 48 zł., rolna 

 i oświatowa 45 zł. oraz radny Bońkowski proponował 40 zł. 

Przewodniczący poinformował, że dyskusja nad osiągnięciem 

wspólnej stawki kompromisowej odbyła się jeszcze tuż przed 

sesją o 9.30. Zaproszeni i poinformowani o tym spotkaniu byli 

wszyscy radni, niestety część z komisji rolnictwa i oświatowej 

nie przyszła. Komisja rewizyjna i budżetowa wypracowały 

ostatecznie wspólny wniosek na 48 zł. i przedstawiła go do 

głosowania. W głosowaniu ten właśnie wniosek uzyskał przewa-

gę (8 do 7). W 2009 r. podatek rolny będzie więc obniżony o 5 

zł z hektara przeliczeniowego. Podsumowując głosowanie Wójt 

stwierdził, że przyjęte stawki są kompromisowe, świadczą o 

dużej rozwadze i mądrości radnych, którzy je przegłosowali. 

Ubolewał jednak, że nie udało się osiągnąć szerszego poparcia 

radnych (7 osób głosowało przeciw) co pozostawia niedosyt. 

Szerszy kompromis był możliwy, rozważano również stawkę 47 

zł., jednak zabrakło woli rozmowy paradoksalnie ze strony tych  

radnych, którzy chcieli jej obniżenia.  Wójt stwierdził również 

 „ jak głosowaliście takie będziecie mieć inwestycje” i wyjaśnił, 

że wobec obniżenia stawek podatku koniecznym jest odstąpienie 

od niektórych planowanych przedsięwzięć. Tym zajmą się 

komisje przed planowaną na 30 grudnia 2008r. sesją budżetową.  

 W dalszej części obrad radni podjęli kilka uchwał 

„porządkowych” oraz zdecydowali o sprzedaży działki w 

Węgrze. Ta ostatnia uchwała wzbudzała również dyskusję. 

Sołtys i radny z Węgry opowiadali się aby przesunąć głosowanie 

na koleją sesję. Czas ten pozwoliłby na szerszą dyskusję na ten 

temat w samej wiosce. Wójt stwierdził jednak, że dyskusja  o tej 

działce trwa już 3 lata, samo jej przygotowanie (wycena, prze-

targ) potrwa około 3 miesięcy, co pozwoli na dyskusję.  

Wyjaśnił również, że przygotowany jest duży projekt inwesty-

cyjny w Węgrze ( „Odnowa Wsi...”), potrzebne są pieniądze na  

 

tzw. wkład własny, pieniądze ze sprzedaży działki mogą być 

przeznaczone na ten cel. Ponieważ będzie ciągle mało, warto 

podjąć kroki do sprywatyzowania pozostałych nieruchomości w 

Węgrze. Dotychczasowe ich wykorzystanie jest złe, wprowadza 

bałagan i uniemożliwia rozwój tej miejscowości. Problemy te 

zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim w styczniu.  
 

 W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał: 

 1. Zygmunt Błażejewski wskazując na konieczność remontu 

przystanku w Czernicach Borowych, drogi za wsią i odmulenia 

stawu. Zwrócił również uwagę, że za korzystanie z sali gimna-

stycznej w szkole poza lekcjami pobiera się opłaty od dzieci, 

2.  Pan Andrzej Jakóbiak pytał o dowóz dzieci z Nowych Czer-

nic do szkoły i remont drogi, 

3.  Bońkowski Ryszard wnioskował o uzupełnienie remontu 

drogi w Pawłówku gdzie składuje buraki, 

4.  Krawczyk Jadwiga o wycięcie krzaków i traw przy drodze w 

Górkach, 

5.  Bartołd Tadeusz o wytyczenie drogi w Chrostowie, 

6.  Morawski Krzysztof wnioskował aby inwestycje wykonywać 

w oparciu o wpływy podatku z sołectwa. 

  Wójt na część pytań odpowiedział na sesji.: dowo-

żenie dzieci  z Nowych Czernic od nowego roku zakupionym 

busem, planowana jest w 2009r. budowa zatoczek w Czernicach, 

przystanek będzie prawdopodobnie przebudowany. Wnioski 

dotyczące bieżących spraw będą uwzględnione i w miarę potrzeb 

i możliwości zrealizowane. Pozostałe zaś dotyczące budżetu w 

2009r. skierowane będą do komisji zajmującej się poprawkami 

budżetowymi. Na tym obrady zostały zakończone. 

 

 Ceny żyta do podatku rolnego 
uchwalone w sąsiednich Gminach 

 
 

Gmina Stawki podatku 

2008 2009 

Krzynowłoga Mała 45 zł. 50 zł. 

Miasto Przasnysz 44 zł. 46 zł. 

Gmina Przasnysz 48 zł. 48 zł. 

Krasne 50 zł. 48 zł. 

Opinogóra Górna 50 zł. 48 zł. 

Regimin 36 zł. 38 zł. 

Grudusk 50 zł. 52 zł. 

Dzierzgowo 40 zł. 40 zł. 

Czernice Borowe 50 zł. 48 zł. 

 
 
 

Ważne kontakty, adresy: 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Czernice Borowe 
ul Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 

tel. (023) 674-62-15, tel./fax (023) 674-60-66 
www.czerniceborowe.pl sekreta-

riat@czerniceborowe.pl 
Wójt Gminy - Wojciech Brzeziński 

 
Gminne Centrum Informacji 

 ul. Chełchowskiego 12,  tel./fax (023) 674-60-41 
www.gci.czerniceborowe.pl 

gci@czerniceborowe.pl  
Kierownik - Sławomir Wietecha 

 
 

Gminna Biblioteka Publiczna  
ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe  

tel. (023) 674-60-72  
gbp@czerniceborowe.pl 

Kierownik – Halina Krupa 
] 
 

 
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej  

ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe  
www.stowarzyszenie.czerniceborowe.pl  

tel. (023) 674-60-72  
Prezes – Halina Krupa 

 

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach 
 w Czernicach Borowych ul. Chełchowskiego 12  

tel. ./fax (023) 674-60-41 
www.centrum.czerniceborowe.pl  

Opiekun-trener Magdalena Wójcik  
 

Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania  
,,Ciuchcia Krasińskich”   ul. Chełchowskiego 12 

06-415 Czernice Borowe  tel./ fax. (023) 674-60-16  
www.ciukra.pl  

fundacja@ciuchciakrasińskich.pl  
Prezes – Anna Kienik  

 
Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej  

w Czernicach Borowych   
tel. (023) 674-60-22 

Dyrektor – Barbara Modzelewska  
 

Gimnazjum w Czernicach Borowych  
tel. (023)674-60-68 

Dyrektor – Małgorzata Góralczyk  
 
 

Szkoła Podstawowa w Rostkowie im Św. St. Kostki  
Tel. (023) 611-91-45 

Dyrektor – Sylwia Suchodolska-Jakóbiak 
 
 

Szkoła Podstawowa w Węgrze im. Jana Pawła II  
Tel. (023) 674-61-92 

Dyrektor – Grażyna Lipska  
 

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu Oddział 
 w Czernicach Borowych  

u. Dolna 2 
tel. (023) 674-62-53 

 
 

 5. Pozostałe wnioski drogowe przeszły pomyślnie pierwsze 

etapy oceny, jednak ciągle niewiadomo czy dostaniemy dofinan-

sowanie na ich realizację (pisaliśmy o tym szerzej w  poprzed-

nim numerze). 

6. Przygotowana została dokumentacja techniczna wraz z 

pozwoleniami na inwestycję Odnowy Wsi w Węgrze i Chojno-

wie. Złożony jest wniosek o pozwolenie na inwestycję w  

zakresie Odnowy Wsi w Pawłowie. Oczekujemy na ogłoszenie 

naboru.  

7. Chcemy zbilansować ilość azbestu na terenie gminy. W tym 

celu przekazaliśmy w „Wieściach Gminnych” ankiety do wypeł-

nienia przez  mieszkańców. Wpłynęło niestety zaledwie 20% 

ankiet. Wójt apelował o większe zainteresowanie mieszkańców. 

Wiedza na ten temat ma posłużyć do przygotowania programu 

jego usuwania. Przewiduje się pomoc tym osobom, które chcą 

jego usunięcia. Plany przewidują wieloletnią realizację progra-

mu, jednak trzeba myśleć o nim już teraz, gdyż później może być 

trudniej z powodu rosnącego  zainteresowania. 

8. Właściciele posesji, którzy nie posiadają umów na wywóz 

nieczystości stałych dostali stosowne wezwania. Gospodarstwa 

domowe gdzie zamieszkuje np. jedna osoba, po zgłoszeniu się do 

Urzędu Gminy będą mogły sporządzić umowy aby odpady były 

odbierane np. raz na kwartał. Wobec osób uchylających się od 

tego obowiązku zostaną zastosowane odpowiednie środki 

przymusu. 

9. W styczniu osoby zainteresowane budową przydomowych 

oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem proszone są o 

składanie podań. 

10. Trwa rozbudowa gminnej sieci internetowej. Obecnie liczba 

korzystających z rozsyłanego przez GCI Internetu przekroczyła 

50 osób. 

11. Wójt poinformował również, że do celów grzewczych 

zakupił i zaczął spalać zboże.  Zakupione wcześniej i zamonto-

wane nowoczesne piece pozwalają na stosowanie takiego opału. 

Zboże kupowane jest w pierwszej kolejności od tych osób, które 

mają problemy  z zapłaceniem podatku. 
 

 Wójt poinformował również, że wiele pracy wyko-

nały komisje rady.  

 Komisje obradowały  wiele godzin przed sesją i 

dokładnie omawiały przygotowane uchwały, szczególnie podat-

kowe. Analizowały one sytuację gospodarczą w kraju, notowania 

rynkowe, porównywały  stawki podatku w gminach sąsiednich. 

Wszystko po to, aby w dobie kryzysu nie obciążać zbytnio 

podatników, a jednocześnie pozwolić na realizację zaplanowa-

nych inwestycji. W 2009 i 2010 roku ma to wyjątkowe znacze-

nie, bo wreszcie  ,,rusza” dofinansowanie unijne, a zaplanowane 

inwestycje to prawie 10mln zł (drogi, kanalizacja, chodniki itp.).  

 


