
 
 
 

 
  

 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

               

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
   
   

   
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIEŚCI GMINNE 
Biuletyn Informacyjny Gminy Czernice Borowe 

20 Listopad  2009r.       Nr 2 (25)  

Pismo bezpłatne, wydawane przez Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych 

 

O G Ł O S Z E N I A  

 

Zespół redakcyjny: Magdalena Wójcik, Kamil Grabowski. 
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 

ROLNIKU ODBIERZ ZAŚWIADCZENIE ! 
 
 
 

 Od maja 2009r. wydawane są zaświadczenia z ukoń-

czonego kursu: ,,Stosowanie środków ochronnych 

roślin sprzętem naziemnym” Rolnicy, którzy jeszcze 

nie odebrali zaświadczeń proszeni są o ich odbiór w 

Gminnym Centrum Informacji.  Do zaświadczeń dołą-

czony jest notatnik rolnika do prowadzenia ewidencji 

zabiegów ochrony roślin. Zaświadczenia są coraz 

częściej wymagane przy zakupie środków ochrony 

roślin, oraz w trakcie kontroli z otrzymywanych 

dopłat bezpośrednich dla rolników.  W tym roku z 

kursu skorzystało 150 rolników z Gminy Czernice 

Borowe, oraz kilku rolników z gmin ościennych. 

  

 

Inwestycje gminne 2009 
          
        Obecny rok to przygotowywanie wielu zadań 

inwestycyjnych: projekty budowlane, prace geodezyjne. 

Przygotowaliśmy równieŜ 15 wniosków o dofinanso-

wanie z unijnych funduszy gminnych inwestycji na 

wartość ok. 52 mln 342 tys. zł. Część z nich znalazło 

juŜ szczęśliwy finał. 24 Października podpisane zostały 

z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowy 

na realizacje 3 projektów w ramach działania Odnowa i 

Rozwój Wsi. Łączna wartość tych projektów wynosi 

2 122 773 zł, w tym dofinansowanie 1 310 931zł, okres 

realizacji tych inwestycji to lata 2009-2010:  
 

W Węgrze wykonana będzie rozbudowa i adaptacja 

budynku OSP oraz zagospodarowanie terenu na cele 

kulturalne i sportowe. Powstanie świetlica wiejska o 

powierzchni  204,51m²  z zapleczem socjalno-

sanitarnym i obsługowym (wartość 775 416,91zł). 
 

W Pawłowie Kościelnym nastąpi zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej (zagospodarowanie działki po 

byłej mleczarni, skwer z altaną, utwardzenie kostka 

brukową placu przykościelnego). Budynek OSP zosta-

nie rozbudowany i zaadaptowany na cele kulturalne i 

sportowe (wymiana więźby dachowej, dobudowa 

kotłowni i sanitariatów). Wartość inwestycji szacowana 

jest na 828 860zł. 

W Chojnowie wykonany będzie remont świetlicy 

wiejskiej z dociepleniem, montaŜ instalacji CO, zakup 

wyposaŜenia oraz sceny mobilnej z zadaszeniem i 

nagłośnieniem. Wartość inwestycji 518 497,19zł. 

Remontu instalacji elektrycznej dokonają mieszkańcy 

sołectw w ramach funduszu sołeckiego 2010r.   

    Oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie 

wniosku w ramach RPO WM na realizację projektu 

 

OGŁOSZENIE 
 
        W najbliŜszym czasie staŜyści gminni będą 

przeprowadzali ankiety na temat nadwyŜki słomy w 

gospodarstwach rolnych. Bardzo proszę Państwa o 

udostępnienie danych. 

         PosłuŜy to do opracowania programu (wraz z 

gminami ościennymi) wyposaŜenia gospodarstw 

rolnych w nowe piece centralnego ogrzewania dla 

którego opałem będzie brykiet ze słomy produkowany 

na terenie gminy (program dotyczy tylko osób chęt-

nych). BliŜszych informacji udzielą ankieterzy. 

/-/ Wojciech Brzeziński  
                          Wójt Gminy  

 

OGŁOSZENIE  
 

GMINNA KOMISJA ROZWI ĄZYWANIA PRO-
BLEMÓW ALKOCHOLOWYH  przy Urzędzie 
Gminy w Czernicach Borowych informuje, Ŝe w 
Czernicach Borowych działa grupa wsparcia, mitingi 
oraz punkt konsultacyjny dla osób mających problem z 
alkoholem i członków ich rodzin.  
 

Spotkania odbywają się w budynku OSP w Czernicach 
Borowych, w kaŜdą środę:  
 

- w godz. 15:00-16:00 – PUNKT KONSULTACYJNY 
- w godz. 16:00-17:30 – GRUPA WSPARCIA 
- w godz. 18:00 – 20:00 – MITINGI  

Partnerskiego Gmin Grudusk i Czernice Borowe pn. 

„Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawnia-

jących komunikację pomiędzy Gminą Grudusk, powiat 

ciechanowski i Gminą Czernice Borowe, powiat prza-

snyski”.  

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 10 mln 200 tys 

zł. W połowie dotyczy on dróg na terenie Gminy 

Czernice Borowe. Łącznie ponad 17 km dróg oraz 600 

mb chodnika w miejscowości Pawłówek i 240 mb w 

Czernicach Borowych ul. Dolna. Rozpoczęcie inwesty-

cji to 2010 rok, a zakończenie to 2011 rok. 
 

W 2010 roku powstaną następujące odcinki dróg: 

     1.  Pawłówek - Kadzielnia  -  ok. 2,7 km  

     2.  Kosmowo - Rzęgnowo  -  1 km 

     3.  Kosmowo wieś - Kosmowo kolonia - 1,9 km 

     4.  Kosmowo - kierunek Kołaki - 0,9 km 

     5.  śebry - Kosmowo - 3 km 
 

W 2011 roku  natomiast powstaną odcinki dróg: 

     1.  Zembrzus - kierunek Przywilcz - 0,9 km 

     2.  Czernice Borowe- Zembrzus - 2,4 km 

     3.  Chrostowo – Wyderka - 2,5km 

     4.  Chrostowo - Kuskowo - 2,3 km 

 

         Kolejną inwestycją drogową w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-

wieckiego będzie partnerski projekt z Gminą i Miastem 

Przasnysz. Celem projektu jest przebudowa 11,22 km 

dróg gminnych a na części z nich (od Przasnysza przez 

Rostkowo do Chojnowa) budowa równieŜ ok. 7 km 

ścieŜek rowerowych. Wartość projektu to 8,5 mln  zł,  

w tym na terenie naszej Gminy ok. 5 mln zł. 

Realizacja inwestycji planowana jest na koniec 2010r. i 

w 2011 roku. 

 

OGŁOSZENIE 
 
      Wszystkich właścicieli posesji, którzy 

posiadają budynki pokryte eternitem, a nie 

zinwentaryzowali dotychczas powierzchni 

azbestu, bardzo proszę o wypełnienie załączo-

nych ankiet i przekazanie ich Sołtysom w 

swoich Sołectwach.  

      W przyszłości posłuŜy to do przygotowań w 

partnerstwie z innymi gminami złoŜyć wniosek 

o dofinansowanie projektu demontaŜu i utyliza-

cji azbestu. 

    /-/ Wojciech Brzeziński  
                Wójt Gminy  

                                                                             

OGŁOSZENIE 
 
        Trwają prace związane z lokalizowaniem 
przyszłych przydomowych oczyszczalni ście-
ków. 
       Aby usprawnić proces przygotowawczy 
proszę o przygotowanie następujących informa-
cji: 
 

1. głębokość umieszczenie kolektora 
do szamba 

2. planowane usytuowanie oczysz-
czalni na działce  

3. ilość osób w gospodarstwie domo-
wym obecnie i w przyszłości 

 
PowyŜsze ogłoszenie dotyczy tylko osób, które 
zapisały się do programu budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 
 

/-/ Wojciech Brzeziński  
                Wójt Gminy  

 

ZAPISY NA KURSY DLA 
 ROLNIKÓW! 

 
 

W Gminnym Centrum Informacji przyjmowane są na 
przyszły rok 2010 zapisy na kursy: 
 

- operator kombajnów zboŜowych, (kurs się 
odbędzie, jeśli zgłosi się minimum 15 osób) 
- operator pras rolniczych,  
-operator sieczkarni polowych, 
- stosowanie środków ochrony roślin przy uŜyciu 
opryskiwaczy - kurs jest waŜny przez 5 lat od daty 
jego wydania 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oczekujemy na ocenę formalną wniosku na realiza-

cję projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych 

oczyszczalni ścieków w Gminie Czernice Borowe” oraz wniosku 

partnerskiego kilku gmin na rozwój turystyki. BliŜsze informacje 

na ten temat w następnym numerze Biuletynu.  

Ze środków krajowych w bieŜącym roku uzyskaliśmy dofinan-

sowanie na: 

 - budowę drogi Olszewiec, w ramach Krajowego Programu 

Budowy Dróg Lokalnych. Wartość inwestycji to ok. 371 tys, w 

tym kwota dofinansowania 185 tys. Zadanie zostało zakończone; 

- przebudowę drogi Jastrzębiec - Jastrzębiec kolonia, dofinanso-

wana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 55 tys. zł 

Łączna wartość inwestycji 113 tys zł. Inwestycja zakończona; 

- remont szkoły w Węgrze, dofinansowany z Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia. 

Wartość inwestycji  149 000 tys  zł. Inwestycja w trakcie realiza-

cji. Wykonano docieplenie ścian wraz z elewacją, remont 

korytarza, remont i wyposaŜenie łazienek. Trwają prace związa-

ne z drenaŜem odwadniającym jak teŜ ułoŜeniem kostki bruko-

wej.  

          Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zaplanowaną na 2010 

rok budowę drogi asfaltowej w Nowych Czernicach. ZłoŜone 

zostało odwołanie.  O wynikach napiszemy w kolejnym numerze 

Biuletynu. 

          Z własnych środków zakupiliśmy elementy placu zabaw 

dla najmłodszych dzieci, przy szkole podstawowej w Czernicach 

Borowych i Węgrze. Zakupiono przystanki autobusowe zamon-

towane na postoju autobusowym przy szkole w Czernicach 

Borowych oraz w miejscowościach Chojnowo i Węgra. Przysta-

nek autobusowy oraz plac zabawa przy szkole w Czernicach 

Borowych obiekty jest monitoringiem. Zainstalowane kamery 

rejestrują wszystkie zdarzenia wokół tych obiektów, w przypad-

ku wandalizmu łatwiej będzie ustalić sprawcę.                            

        We współpracy z władzami powiatowymi zbudowano 

parking w Pawłowie i chodniki w ZberoŜu. We własnym zakre-

sie budowany jest I odcinek chodnika na ul. Długiej w Czerni-

cach Borowych. Rozpoczęliśmy budowę kanalizacji zbiorczej w 

Rostkowie i w Obrębcu. Wykonawca jest firma ,,INSTAL” z 

Działdowa. Przyspieszenie realizacji tej inwestycji było koniecz-

ne, (mimo, Ŝe nie jeszcze nie zostały przyznane fundusze unijne 

na jej realizację), poniewaŜ rozpoczęła się budowa drogi powia-

towej Obrębiec – Szczepanki.  W tej sytuacji koniecznością stała 

się budowa kanalizacji sanitarnej przed połoŜeniem nowego 

asfaltu. JeŜeli pogoda będzie sprzyjać prace będą prowadzone do 

później jesieni i wczesną wiosną.  

 

 

 

Inwestycje w kapitał ludzki 
 

Realizujemy dwa projekty edukacyjne:  

- „ Mini przedszkola skutecznym środkiem wyrównania szans 

edukacyjnych” – skierowany jest do dzieci od 3 do 5 lat. 54 

dzieci w 3 grupach uczestniczy przez trzy dni w tygodniu w 

zajęciach opiekuńczo-edukacyjnych. Dzieci mają zapewnione 

wsparcie logopedy. Uczą się równieŜ języka angielskiego. 

Projekt będzie trwał do końca sierpnia 2011 roku.  

- „ Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start uczniów wiejskich” 

– projekt realizowany jest we wszystkich szkołach na terenie 

Gminy. Obejmuje zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, 

zajęcia o charakterze kulturalnym oraz zajęcia sportowe, wyjaz-

dy na wycieczki, do muzeum, teatru oraz na basen w celu nauki 

pływania. Realizacja będzie trwała przez okres 3 lat. Projekt ma 

na celu podniesienie poziomu wyników uczniów ze sprawdzia-

nów i egzaminów gimnazjalnych. 

W ramach programu „Radosna Szkoła” Szkoła Podstawowa w 

Czernicach Borowych pozyskała środki finansowe na utworzenie 

miejsca zabaw dla uczniów klas I-III. Wartość projektu wynosi 

12 tyś. Aktualnie szkoła dokonuje przewidzianych zakupów.  

 
POLSKIE MŁYNY S.A. 

 

     
           Uprzejmie informujemy, Ŝe Polskie Młyny S.A./ Elewator 

w Płońsku/ wzorem lat ubiegłych prowadzą: 

• Skup zbóŜ od producentów i grup producenckich; 

• Kontraktacje pszenicy i rzepaku, kukurydzy i pszen-

Ŝyta ze zbioru 2010r. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: B. Kmiecińska tel. 

661301934 przedstawiciel regionalny K. Ostrowski Tel. 

666131963  Adres: POLSKIE MŁYNY S.A., 03-044 Warsza-

wa, ul. Płochocińska 65  
 

Oferowane ceny:  

• Pszenica: 460-500 PLN za tonę + VAT  

• śyto: 250-300 PLN za tonę + VAT 

Po wyŜej 100 ton istnieje moŜliwość negocjacji ceny.  

Firma chętnie nawiąŜe wieloletnią współpracę z grupami produ-

centów rolnych.  

          Gmina planuje w połowie grudnia zorganizowanie z 

udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Firmy 

Polskie Młyny S.A. spotkania informacyjnego przybliŜającego 

temat tworzenia i funkcjonowania grup producenckich.  Osoby 

zainteresowane tematem prosimy o kontakt z GCI tel. (023) 

674-60-41 ułatwi to poinformowanie o dokładnym terminie 

spotkania. 

 

W 2010 roku zostaną wykonane drogi: 

    1.  Górki-Miłoszewiec - ok. 3 km 

    2.  Górki- Rostkowo (renowacja i ścieŜka rowerowa) - 2,1 km 

    3.  Rostkowo-Skierki - 2,3 km 

W 2011 roku zostanie wykonane: 

1. ŚcieŜka rowerowa w obrębie Rostkowa - 0,4 km 

2. Drogi Rostkowo-Rostkowo kolonia - 1,5 km 

3. Drogi Rostkowo kolonia-Przasnysz  - 2,3 km  
 

      Ocenę formalną przeszedł wniosek złoŜony w partnerstwie 

z gminą Krzynowłoga Mała o dofinansowanie projektu pn. 

„Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk Ŝywiołowych i 

miejscowych zagroŜeń technologicznych na terenie gmin: 

Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt 

zakłada budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości 

Jastrzębiec, Obrębiec oraz doposaŜenie jednostek OSP w Czerni-

cach Borowych, Rostkowie, Krzynowłodze w nowoczesne 

samochody ratowniczo-gaśnicze przygotowane do likwidacji 

miejscowych zagroŜeń takich jak podtopienia, wypadki drogowe, 

ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Wartość projektu to około 

4 mln zł, realizacja inwestycji 2010-2011r. jeŜeli uzyskamy 

dofinansowanie.  

       Ocenę formalną uzyskał wniosek o dofinansowanie projektu 

„Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej na 

terenie Gminy Czernice Borowe” w ramach RPO WM. Przed-

miotem projektu jest modernizacja 3 stacji uzdatniania wody, 

modernizacja części azbestowej sieci wodociągowej oraz rozbu-

dowa sieci wodociągowej o 9 przyłączy do zabudowań kolonij-

nych.  Wartość projektu wynosi około 3 mln 500 tys zł. Inwesty-

cja planowana jest na lata 2010-2012, jeŜeli uzyskamy dofinan-

sowanie. 

Pozytywną ocenę formalną dostał wniosek złoŜony do RPO na 

realizację projektu pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego w 

Czernicach Borowych - budynek edukacji wczesnoszkolnej oraz 

zagospodarowanie terenu”. Wartość projektu ok. 1 mln 500 tys 

zł. W ramach projektu przewidziano budowę budynku dla 

przedszkola na istniejących fundamentach (3 pomieszczenia do 

nauki, świetlica, plac zabaw, kącik botaniczny, biologiczna 

oczyszczalnia ścieków). Inwestycja planowana na lata 2010-

2012, jeŜeli uzyskamy dofinansowanie. 

      Zatwierdzony został do realizacji wniosek na I etap meliora-

cji w Jastrzębcu. Inwestycja realizowana będzie przez WZM i 

UW w Warszawie,  przewiduje się w I etapie drenację ok. 380 ha 

na terenie wsi Jastrzębiec, Pawłówko, Borkowo F. Realizacja 

zadania planowana jest na lata 2010-2013. Jest to długo oczeki-

wana przez mieszkańców inwestycja.  

 

ZZ  ŁŁ   OO  TT  EE      GG  OO  DD  YY  
  

 
     Po raz kolejny w gminie Czernice Borowe obchodzono 

Uroczystość Złotych Godów. Odbyła się ona 28 października 

2009r. ”Wprowadziliśmy w naszej Gminie obchody Złotych 

Godów par małŜeńskich, aby podnieść wartości, które są naj-

waŜniejsze, nienaruszalne, a ich fundamentem jest rodzina…”, 

tymi słowami zwrócił się do Jubilatów Wojciech Brzeziński, 

Wójt Gminy Czernice Borowe.   

Za zgodność poŜycia małŜeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla 

dobra załoŜonej przed półwiekiem rodziny, za piękny przykład 

zgody i miłości małŜeńskiej Jubilaci zostali odznaczeni przez 

Prezydenta RP medalami.  

Część artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie miej-

scowego Gimnazjum oraz Klubu Seniora. 
 

W tym roku świętowaliśmy jubileusz 50-lecia następujących par: 

Krzysztof i Zuzanna Błaszkowscy 

Kazimierz i Wanda Ćwiek 

Stanisław i Marianna Lewandowscy 

Janusz i Ludwika Obrębscy 

Józef i Teresa Roman 

Zdzisław i Wanda Sosnowscy 

Zenon i Teresa Wojnarowscy 
 

Statystyka Ludności Gminy Czernice Borowe 
 w latach 2007-2009 

 
Gmina Czernice Borowe 2007 2008 2009 

Liczba zameldowanych mieszkań-
ców w gminie:  

4045 4002 3978 

Liczba urodzonych dzieci:  43 33 27 

- chłopców 19 14 12 
- dziewczynek  24 19 15 
Liczba zawartych małŜeństw: 54 38 59 
Liczba zgonów:  41 49 47 

 

Finaliści konkursu ogródków Gminy Czernice Borowe 
 

Finalistami w kategorii ogródków kwiatowych są: 
I miejsce Pan Stanisław Chrostek z Chrostowa Wielkiego –
800,00 zł  
II miejsce przyznano równorzędnie – Pani Barbara Pszczółkow-
ska z Chrostowa Wielkiego i Pani Hanna Dobrzyńska z Nowego 
Pawłowa otrzymują 500,00 zł 
Finalistami w kategorii ogród zieleni są: 
I miejsce – Pani Aneta Marcińczyk z Olszewca  - 800,00 zł 
II  miejsce przyznano równorzędnie - Państwu Marcie i 
Pawłowi Szczepkowskim z Olszewca  oraz Pani Irenie Zbrzeź-
niak z Chojnowa - 500,00 zł  
Nagrody ksiąŜkowe za udział w konkursie otrzymali:  Pani 
Teresa Zaborowska z Chojnowa Pani Irena Bednarska z Obrębca
Pan Marian Balcerzak z  Pawłówka. 
Nagrody sfinansowano ze środków Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich. 
 


