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STAN EPIDEMII W POLSCE 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Wysokiem Mazowieckiem informuje, 

że osobom potencjalnie narażonym na zakażenie 
koronawirusem Sars-CoV- 2 

w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji 
koronawirusa lub które miały bliski kontakt z osobą zakażoną

informacji udzielamy WYŁĄCZNIE drogą 
telefoniczną pod numerem

86 275 25 85 lub (po godz. 15.00) 694 828 110

Prosimy, aby w tych sprawach nie zgłaszać się osobiście 
do siedziby tutejszej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

OSTATNIE POŻEGNANIE WICESTAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO
24 lutego 2020 roku, zmarł Leszek Gruchała 

Wicestarosta Wysokomazowiecki. Swoją dzia-
łalność w samorządzie powiatowym rozpoczął 
w 1998 roku jako radny rady powiatu. W 2002 
roku został członkiem Zarządu Powiatu Wyso-
komazowieckiego, a od 18 października 2005 
roku pełnił funkcję Wicestarosty Wysokomazo-
wieckiego do dnia dzisiejszego.

Jego osobiste zaangażowanie w znacznym 
stopniu wpłynęło na obecny kształt i rozwój na-
szego powiatu. Był jednym z niewielu radnych 
pełniących publiczną funkcję od powstania sa-
morządu powiatowego. Był osobą powszechnie 
znaną i szanowaną. Odznaczał się wysoką kultu-
rą, szacunkiem wobec innych i ogromną wiedzą 
historyczną, obdarzony był wyjątkowym poczu-
ciem humoru. Jego pasją była historia, a szcze-
gólnie historia naszego regionu. Kolekcjonował 
antyki, które często przekazywał do instytucji 
muzealnych.

Społeczność naszego powiatu straciła bardzo 
wartościowego człowieka i samorządowca wy-
sokiej klasy. Uroczystości pogrzebowe z udzia-

łem rodziny ś.p. Leszka Gruchały, przedstawicieli 
władz samorządowych, szkół, służb munduro-
wych, duchowieństwa i powiatowych jednostek 
organizacyjnych odbyły się 27 lutego w Kościele 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje 
chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczę-
ściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościa-
mi, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi 
się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby 
obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów 
dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej na-
rażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby 

i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, 
którym towarzyszą inne choroby, w szczegól-
ności przewlekłe.

20 marca 2020 roku Minister Zdrowia ogło-
sił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan 
epidemii, w związku z czym w powiecie wysoko-
mazowieckim podjęto niezbędne kroki, mające 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkań-

com oraz zapobieganie rozprzestrzenianie się 
koronawirusa. Podjęto decyzje dotyczące m.in. 
zmiany organizacji pracy urzędów oraz jedno-
stek organizacyjnych. Od 15 marca osoby po-
wracające do Polski zza granicy zobowiązane 
są poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwa-
rantannie.

Więcej informacji na ten temat na str. 4–6.

p.w. św. ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazo-
wieckiem.

Ciąg dalszy na str. 2.
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mnie podporą, doradcą, wzmocnie-
niem. Byłeś przede wszystkim wiel-
kim patriotą polskim, a w wymiarze 
lokalnym patriotą wysokomazowiec-
kim, oddanym niezmiennie spra-
wom Polski i naszego powiatu. (…) 
Sukcesy osiągane przez powiat wy-
sokomazowiecki nie byłyby możli-
we bez osobistego zaangażowania 
pana wicestarosty. Potra� ł załatwić 
wszystko, bez względu na okolicz-
ności. (…) Leszku, zostawiasz naszą 
rodzinę powiatową w głębokim bólu 
i smutku. Powiem to nie tylko w swo-
im imieniu: Co my teraz bez ciebie 

zrobimy? A od siebie powiem: Przecież ja nigdy 
nie miałem innego zastępcy jak ty. Ludzie też nie 
pamiętają innego wicestarosty jak Leszek Gru-
chała. (…) Dziękuję ci dzisiaj w imieniu wszyst-
kich mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, 
w imieniu radnych rady powiatu wszystkich ka-
dencji, w imieniu Zarządu Powiatu, wszystkich 
jednostek organizacyjnych, samorządów gmin-
nych, wszystkich zgromadzonych tu samorządow-
ców za lata służby jako radnemu powiatowemu 
i Wicestaroście Wysokomazowieckiemu, ale dzię-
kuję ci też jako człowiekowi i przyjacielowi.

Żegnający zmarłego przyjaciele i współpra-
cownicy wspominali nietuzinkowe poczucie 
humoru Wicestarosty Wysokomazowieckiego, 
powszechną sympatię, jaką cieszył się wśród 
pracowników Starostwa Powiatowego i powiato-
wych jednostek organizacyjnych, jego ogromną 
wiedzę historyczną, patriotyzm, a także nie-
zmienną chęć niesienia pomocy ludziom. Pan 
Starosta był niestrudzonym realizatorem imprez 
kulturalnych i sportowych, których przygoto-
wanie nie byłoby możliwe bez jego osobistego 
zaangażowania, uczestniczył także w realizowa-
niu zadań z zakresu pomocy społecznej, pomocy 
osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym.

Po Mszy Świętej kondukt żałobny przeszedł 
ulicami Wysokiego Mazowieckiego. Ś.p. Leszek 
Gruchała spoczął na miejscowym cmentarzu. 

OSTATNIE POŻEGNANIE WICESTAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO

27 lutego członkowie rodziny ś.p. Leszka 
Gruchały, społeczność powiatu wysokomazo-
wieckiego, przedstawiciele władz samorządo-
wych, szkół, służb mundurowych, duchowień-
stwa i powiatowych jednostek organizacyjnych 
uczcili pamięć zmarłego 24 lutego Wicesta-
rosty Wysokomazowieckiego. Uroczystości 
pogrzebowe odbyły się w Kościele p.w. św. ap. 
Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem.

 W Mszy Żałobnej udział wzięły setki miesz-
kańców powiatu wysokomazowieckiego, w tym 
poczty sztandarowe, przedstawiciele Bractw 
Kurkowych, uczniowie szkół, przyjaciele i współ-
pracownicy ś.p. Leszka Gruchały.

W imieniu rodziny, zmarłego pożegnała cór-
ka Marta.

– Całe swoje życie poświęciłeś niesieniu po-
mocy innym ludziom. Żyłeś pracą, która kształ-
towała twój charakter. Miałeś idee, którym się 
poświęcałeś, wartości, którymi się kierowałeś, 
wyjątkowe poczucie humoru, przez które byłeś 
rozpoznawalny, którego tak nam wszystkim dzi-
siaj bardzo brakuje. Mimo natłoku obowiązków, 
zawsze znajdowałeś czas dla swojej rodziny. Tyl-
ko ty potra� łeś tak rozmawiać z ludźmi, rozu-
miałeś ich potrzeby, potra� łeś mądrze doradzić, 
zjednać niejednokrotnie różniących się od siebie 
ludzi. (…) Dziękuję za ciężką walkę do samego 
końca, za to że pozwoliłeś nam przygotować się 
na twoje odejście. Pamięć o tobie na zawsze pozo-
stanie w naszych sercach.

Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zie-
liński podkreślił, iż ś.p. Leszek Gruchała był 
jednym z niewielu radnych, który mandat rad-
nego powiatowego pełnił od początku powstania 
samorządowych powiatów, tj. od 1998 roku, co 
na przestrzeni lat było dowodem ogromnego, 
niegasnącego zaufania i sympatii, jakim się cie-
szył wśród mieszkańców powiatu.

– Poznałem go w wyborach samorządowych 
w 2002 roku, gdy obaj tra� liśmy do zarządu po-
wiatu. W 2005 roku ja zostałem starostą, a on 
wicestarostą. Od tamtej pory byliśmy nieroze-
rwalnym tandemem – powiedział starosta. – Nie-
mal 15 lat razem, na dobre i na złe, w doli i nie-
doli. Potra� liśmy ze sobą przeżyć i przepracować 
taki szmat czasu. Z perspektywy tych piętnastu 
lat mogę powiedzieć, że na lepszego zastępcę, 
lepszego przyjaciela nie mogłem tra� ć. Byłeś dla 

Pan Leszek Gruchała urodził się 23 lipca 
1960 roku w Wysokiem Mazowieckiem. W swo-
im mieście rodzinnym ukończył szkołę podsta-
wową i liceum ogólnokształcące. Tytuł magistra 
administracji uzyskał na Uniwersytecie w Bia-
łymstoku. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. 
zatrudniając się w Zakładach Azotowych „Wło-
cławek” we Włocławku. Od 1982 roku praco-
wał w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii 
w Białymstoku, następnie w S.H i U.Z. w Piąt-
nicy i od 1993 roku prowadził własną działal-
ność gospodarczą. Swoją działalność w samo-
rządzie powiatowym rozpoczął w 1998 roku 
jako radny rady powiatu. W 2002 roku został 
członkiem Zarządu Powiatu Wysokomazowiec-
kiego, a od 18 października 2005 roku pełnił 
funkcję Wicestarosty Wysokomazowieckiego do 
dnia dzisiejszego.

 
Cześć Jego Pamięci!
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Szanowni Państwo! 

Świat, Europa, Polska, a więc i nasz powiat, 
przechodzi w tej chwili niezwykle trudny okres 
związany z pandemią koronawirusa. Zjawisko, 
które nie ma precedensu w najnowszej historii 
na nowo defi niuje nasze myślenie, podejście do 
drugiego człowieka, do tego, co ważne w życiu. 
Może niekiedy dobrze mieć chwilę refl eksji i ta-
kiego zatrzymania, choć szkoda, że w tak dra-
matycznych okolicznościach.

Powiat Wysokomazowiecki na chwilę obec-
ną jest wolny od potwierdzonych zachorowań 
i oby tak dalej. Samorząd nasz przeorganizował 

pracę naszych jednostek w ten sposób, aby pe-
tenci jak i pracownicy mogli być jak najbardziej 
odizolowani. Na pewno jest to mało komfortowe 
ale jedyne słuszne w takim czasie. Mam nadzie-
ję, że wszyscy to zrozumieją. 

Na te trudne dni proszę Państwa o jedno: 
nie wychodźcie z domu poza absolutną koniecz-
nością i stosujcie się do zaleceń odpowiednich 
służb! Niech Bóg ma nas wszystkich w swojej 
opiece!  

Z poważaniem 
Bogdan Zieliński

Starosta Wysokomazowiecki

ZDANIEM STAROSTY...

Z PRAC ZARZĄDU
28 lutego 2020 roku odbyło się 42. posiedze-

nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego. 
Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:

a) udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu 
Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
b) udzielenia wsparcia fi nansowego na realizację 
w 2020 roku zadań publicznych należących do 
powiatu wysokomazowieckiego w sferze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego,
c) udzielenia wsparcia fi nansowego na realiza-
cję w 2020 roku zadań publicznych należących 
do powiatu wysokomazowieckiego w sferze 
wspierania i upowszechniania kultury fi zycznej 
i sportu,
d) unieważnienia otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2020 roku zadań publicznych na-
leżących do powiatu wysokomazowieckiego 
w sferze pomocy społecznej,
e) udzielenia wsparcia fi nansowego na realiza-
cję w 2020 roku zadań publicznych należących 
do powiatu wysokomazowieckiego w sferze 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) udzielenia wsparcia fi nansowego na realizację 
w 2020 roku zadań publicznych należących do 
powiatu wysokomazowieckiego w sferze dzia-
łalności wspomagającej rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych,
g) zaopiniowania  budowy drogi od strony za-
chodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 
0+000,0 do km 1+114,95 wraz z budową skrzy-
żowania z DK 66 oraz budową towarzyszącej 
infrastruktury technicznej,
h) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi  CKZ 
w Wysokiem Mazowieckiem,
i) zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
j) przekazania inwestycji pn. „Modernizacja 
i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia 
zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia 
Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowiec-
kiem”,
k) przekazania inwestycji pn. „Poprawa warun-
ków kształcenia zawodowego w ZSZ im. S. Sta-
szica w Wysokiem Mazowieckiem.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzie-
lenie dofinansowania na organizację imprez 
kulturalnych i sportowych organizowanych na 

terenie powiatu wysokomazowieckiego. Złożyli 
je następujący wnioskodawcy:
– Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Ma-
zowieckiem na dofi nansowanie XIX edycji Po-
wiatowego Konkursu „Bezpieczny i zdrowy 
przedszkolak”.
– ZSOiZ w Czyżewie na dofi nansowanie Kon-
kursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiącle-
cia” – XVIII edycja.
– Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem 
Mazowieckiem na dofi nansowanie II Turnieju 
Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Policji 
i Starosty.
Zarząd powiatu:
– zapoznał się z Informacją o sytuacji na rynku 
pracy powiatu wysokomazowieckiego na koniec 
IV kwartału 2019 rok,
– rozpatrzył pismo Burmistrza Szepietowa w spra-
wie partycypacji fi nansowej w realizacji rewita-
lizacji terenu przy dworcu PKP w Szepietowie.
– postanowił o przyznaniu dodatków motywa-
cyjnych dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych 
i Pani dyrektor Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Wysokiem Mazowieckiem, dla któ-
rych organem prowadzącym jest powiat wyso-
komazowiecki,
– rozpatrzył pismo Rady Rodziców i Społeczne-
go Komitetu Obrony Szkoły w Krzyżewie skiero-
wane do Rady Powiatu Wysokomazowieckiego 
z prośbą o podjęcie uchwały o przekazaniu Mi-
nistrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenie 
Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

11 marca 2020 roku odbyło się 43. posiedze-
nie Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie:
– wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia Alei 
Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem do 
kategorii dróg gminnych,
– poddziału środków na doskonalenie zawo-
dowe nauczycieli, na które dofi nansowanie jest 
przyznawane w 2020 roku,
– zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
– upoważnienia Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazo-
wieckiem do dokonywania zmian w planie fi -
nansowym wydatków budżetowych w 2020 roku.

Zarząd powiatu rozpatrzył projektu uchwał 
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie:

– założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Cie-
chanowcu,
– włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Cie-
chanowcu do ZSOiZ w Ciechanowcu,
– założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Wy-
sokiem Mazowieckiem,
– włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Wy-
sokiem Mazowieckiem do CKZ w Wysokiem 
Mazowieckiem,
– zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
– zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego.

Zarząd powiatu rozpatrzył wnioski o udzie-
lenie dofinansowania na organizację imprez 
kulturalnych i sportowych organizowanych na 
terenie powiatu wysokomazowieckiego. Złożyli 
je następujący wnioskodawcy:
– ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem na dofi -
nansowanie I powiatowego konkursu młodych 
intelektualistów „JAGIELLOŃCZYK”.
– ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem na dofi -
nansowanie IX Wojewódzkiego Turnieju Mate-
matycznego „SIGMA”.
– Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na dofi -
nansowanie przedsięwzięcia Jarmark Św. Woj-
ciecha.
– GOK w Szepietowie na dofi nansowanie XX 
Powiatowego Dyktanda Mistrzów Ortografi i”,
– COKiS w Ciechanowcu na dofi nansowanie 
Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kwiaty”.

Zarząd Powiatu zapoznał się z Oceną zaso-
bów pomocy społecznej za 2019 rok w powie-
cie wysokomazowieckim, przygotowaną przez 
PCPR w Wysokiem Mazowieckiem. 

Zarząd powiatu zapoznał się ze sprawozda-
niem z realizacji programu współpracy powiatu 
wysokomazowieckiego z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 

Zarząd powiatu rozpatrzył pismo Dyrek-
tora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem 
Mazowieckiem w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż materiałów ziemnych uzyskanych 
z rozbiórki podbudów i wykopów podczas re-
alizacji inwestycji drogowych tj. grunt naturalny 
kat. I-II i kat. III-IV. 
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tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej (zwłaszcza platforma eduka-
cyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okrę-
gowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emito-
wanych w pasmach edukacyjnych programów 
Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek 
poinformowania rodziców o dostępnych mate-

Do 10 kwietnia br., w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek 
oświatowych nauka jest realizowana na odle-
głość. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej 
wynikająca z konieczności zapobiegania roz-
przestrzenianiu się koronawirusa. 

Nauka prowadzona na odległość może być 
realizowana z wykorzystaniem materiałów udo-
stępnionych przez nauczyciela, w szczególności 

riałach, a także możliwych sposobach i formach 
ich realizacji przez dziecko w domu.

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/
web/edukacja/nauka-zdalna znaleźć można po-
lecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
platformy, strony i serwisy internetowe, oferu-
jące darmowe materiały dydaktyczne takie jak 
e-podręczniki, przykładowe programy naucza-
nia i scenariusze zajęć.

STAN EPIDEMII W POLSCE 
20 marca 2020 roku Minister Zdrowia ogło-

sił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan 
epidemii. 24 marca poinformowano o wpro-
wadzeniu zakazu wychodzenia z domu. Do 
11 kwietnia włącznie nie będzie można się 
swobodnie przemieszczać poza celami bytowy-
mi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie 
nie dotyczy więc:
• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, 

prowadzisz swoją fi rmę, czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. 
Masz również prawo udać się po zakup towa-
rów i usług związanych ze swoją zawodową 
działalnością.

• wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki 
z koronawirusem i pomagasz potrzebującym 
przebywającym na kwarantannie lub oso-
bom, które nie powinny wychodzić z domu, 
możesz się przemieszczać w ramach tej dzia-
łalności.

• załatwiania spraw niezbędnych do życia co-
dziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, 
aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekar-
stwa, udać się do lekarza, opiekować się bli-
skimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się można jedynie 

w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie 
dotyczy rodzin.

Środki publicznego transportu zbiorowego 
nadal działają, jednak w autobusie, tramwaju 
lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może 
być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe 
jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się 
maksymalnie 35 osób. Nowe przepisy zakazują 
także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez 
czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać 
z najbliższymi. W mszy lub innym obrzędzie 
religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jed-
nocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego 
osoby sprawujące posługę. Ograniczenia co do 
liczby osób nie dotyczą zakładów pracy, należy 
jednak stosować w nich szczególnie ostre zalece-
nia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie 
zachowania odległości pracowników, środków 
dezynfekcji. Nadal obowiązują ograniczenia, 
które rząd wprowadził 13 marca, gdy ogłoszono 
w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Wpro-
wadzono wtedy pełne kontrole na wszystkich 
polskich granicach. Wszystkie granice, które 
były wewnętrznymi granice UE zostały odtwo-
rzone. Restrykcje dotyczą też ograniczenia dzia-

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 
W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

łalności galerii handlowych, działalności gastro-
nomicznej i rozrywkowej.

Polacy powracający do kraju oraz cudzo-
ziemcy, których nie obowiązuje zakaz wjazdu 
do kraju, będą objęci 14-dniową domową kwa-
rantanną. Transport kołowy i drogowy jest za-
chowany – busy, autokary, samochody osobowe 
mogą wjeżdżać i wyjeżdżać z Polski. Transport 
cargo będzie również działać normalnie.  

Obywatele, którzy znajdują się obecnie poza 
Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu 
granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, 
a także przebadany. Zostanie również skiero-
wany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę 
domową. 

Wyjątkiem są osoby:
• z obszarów przygranicznych, które mieszka-

ją w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju 
sąsiednim,

• kierowcy transportu kołowego – np. autobu-
sów i busów.
Nie będą musiały one przebywać kwarantanny. 
W związku z rozwojem sytuacji epidemiolo-

gicznej w Europie MSZ RP uruchomiło infolinię 
dot. możliwości przekraczania granic. Infor-
macje można uzyskać pod numerem telefonu 
+48 22 523 8880.

14-DNIOWA KWARANTANNA

30 000 zł
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W związku z zagrożeniem epidemicznym 
koronawirusem od dnia 18 marca 2020 r. (śro-
da) do odwołania wprowadzamy ograniczenia 
w dostępie do siedziby urzędu Starostwa Powia-
towego w Wysokiem Mazowieckiem. Godziny 
funkcjonowania pozostają bez zmian. Dostępny 
klientom będzie wyłącznie hol przy sali konfe-
rencyjnej starostwa z odrębnym wejściem od 
podwórka ul. Mickiewicza. Wejścia do budynku 
głównego zamknięte. Urzędnicy będą pracowa-
li jak dotychczas, jednakże bez bezpośredniego 
kontaktu z klientem. Kontakt z urzędnikami 
możliwy będzie telefonicznie i mailowo. Wszelkie 
dokumenty i wnioski będzie można złożyć:
a) drogą elektroniczną (e-mail: kancelaria@wy-
sokomazowiecki.pl, przez platformę e-PUAP: 
Identyfi kator ePUAP: 2013000, Skrytka ePUAP: 
/2013000/SkrytkaESP)
b) pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powia-
towego (ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Maz.),
c) przez złożenie ich w zamkniętej kopercie 
(szczególnie dokumentów wielostronicowych) 
do przeznaczonego w tym celu pojemnika 
umieszczonego w holu sali konferencyjnej.

W celu ułatwienia kontaktu, na składanym 
dokumencie prosimy pozostawić numer telefonu 
oraz adres e-mail. Kontakt osobisty w sprawach 
tego wymagających po wcześniejszym umó-
wieniu z pracownikiem. Kancelaria ogólna nie 
będzie przyjmowała dokumentów ani płatności.

Wzory druków (podań i wniosków) są do 
pobrania na stronie internetowej starostwa. Dla 
osób nie posiadających dostępu do interne-
tu, wzory wniosków i podań wyłożone zostaną 
w holu sali konferencyjnej starostwa. W przy-
padku trudności z wypełnieniem wniosku lub 
ewentualnych pytań, należy skontaktować się 
telefonicznie bądź mailowo z pracownikiem me-
rytorycznym prowadzącym dane sprawy.

 Numery telefonów na centralę starostwa
(86) 277 02 00, (86) 277 02 01, (86) 277 02 02,
(86) 275 24 17, Fax: (86) 275 31 53
 Wykaz numerów wewnętrznych telefonów 
i adresy e-mail pracowników wydziałów poniżej:
1. Starosta Wysokomazowiecki wew. 31, 
e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl
2. Wydział Budownictwa i Inwestycji
• sprawy z zakresu budownictwa i inwestycji
wzory dokumentów tutaj https://wysokomazo-
wiecki.pl/starostwo/wydzialy/wydzial-budow-
nictwa-i-inwestycji-2.html
kontakt pod numerami wewnętrznymi: 41 i 43
e-mail: a.janowicz@wysokomazowiecki.pl; 
b.wyszynska@wysokomazowiecki.pl
3. Wydział Geodezji, Kartogra� i, Katastru 
i Nieruchomości
wzory dokumentów tutaj https://wysokomazowiec-
ki.pl/starostwo/wydzialy/wydzial-geodezji,-
kartografi i,-katastru-i-nieruchomosci.html
ewidencja gruntów: wypis, wyrys, kopia mapy 
ewidencyjnej, informacja o posiadanym gospo-
darstwie rolnym, rejestr cen nieruchomości
gm. i m. Czyżew, gm. Kobylin-Borzymy, gm. Ku-
lesze Kościelne, gm. i m. Szepietowo, m. Wyso-

kie Mazowieckie, gm. i m. Ciechanowiec
kontakt pod numerem wewnętrznym 26, 
e-mail: k.turkowska@wysokomazowiecki.pl
gm. Klukowo, gm. Nowe Piekuty, gm. Sokoły, 
gm. Wysokie Mazowieckie, gm. i m. Ciechanowiec
kontakt pod numerem wewnętrznym 25,
e-mail: m.michalska@wysokomazowiecki.pl
• sprawy związane z gospodarką nieruchomo-
ściami Powiatu i Skarbu Państwa (prowadzenie 
spraw wywłaszczeniowo-odszkodowawczych, 
zwroty wywłaszczonych nieruchomości, zezwo-
lenie na czasowe zajęcie nieruchomości)
kontakt pod numerem wewnętrznym 60
• zgłaszanie zmian objętych ewidencją gruntów 
i budynków
kontakt pod numerem wewnętrznym 39 i 40,
• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartografi i:
a) zgłoszenie prac geodezyjnych i sprzedaży 
map zasadniczych do celów opiniodawczych
kontakt pod numerem wewnętrznym 54,
e-mail: s.stachurska@wysokomazowiecki.pl, 
m.obrebski@wysokomazowiecki.pl, 
b) weryfi kacja prac geodezyjnych
kontakt pod numerem wewnętrznym 55 i 70,
e-mail: t.lapinska@wysokomazowiecki.pl, 
k.baginska@wysokomazowiecki.pl, 
m.wlostowska@wysokomazowiecki.pl
c) koordynacja usytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu
kontakt pod numerem wewnętrznym 70
e-mail: k.ciemiecka@wysokomazowiecki.pl, 
m.wlostowska@wysokomazowiecki.pl

Opłaty za udostępnione materiały i doku-
menty przez wydział geodezji, każdorazowo okre-
ślane są w dokumencie obliczenia opłaty (DOO), 
który to dokument będzie wysyłany na adres 
e-mail zamawiającego, dlatego też w składanym 
wniosku należy bezwzględnie podać adres e-mail 
wnioskodawcy. Dokumenty będą wydane lub 
przesłane po wykonaniu opłaty na podany 
w DOO nr konta: 56 8774 0000 0016 1655 2000 
0040. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać po-
twierdzenie przelewu na podany adres e-mail.
4. Wydział Rolnictwa, Rozwoju i Ochrony 
Środowiska
Wzory druków tutaj https://wysokomazowiecki.
pl/starostwo/wydzialy/wydzial-rolnictwa,-roz-
woju-i-ochrony-srodowiska.html
• wydanie karty wędkarskiej, rejestracja jednostki 
pływającej, wyłączenie działki z produkcji rolniczej
kontakt pod numerem wewnętrznym 49 i 47
e-mail: m.sokolowska@wysokomazowiecki.pl, 
w.bialy@wysokomazowiecki.pl
• zmiana lasu na użytek rolny, wycinka drzew, 
wydawanie zaświadczeń do notariuszy
kontakt pod numerem wewnętrznym 62
e-mail: i.smigielski@wysokomazowiecki.pl, tel. 
kom.: 512 108 739 (gm. Kobylin Borzymy, gm. 
Kulesze Kościelne, gm. Sokoły, gm. i m. Wysokie 
Mazowieckie)
e-mail: e.walkowski@wysokomazowiecki.pl, 
tel. kom.: 512 108 397 (gm. i m. Ciechanowiec,
gm. i m. Czyżew, gm. Klukowo, gm. Nowe Pie-
kuty, gm. i m. Szepietowo)

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO 
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

5. Wydział Organizacyjny 
wzory dokumentów tutaj https://wysokomazo-
wiecki.pl/starostwo/wydzialy/wydzial-organi-
zacyjny.html
• pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szcząt-
ków z zagranicy, nieodpłatna pomoc prawna
kontakt pod numerem wewnętrznym 29 i 66
e-mail: l.wojcik@wysokomazowiecki.pl, 
b.tyminska@wysokomazowiecki.pl, 
buczynski@wysokomazowiecki.pl
• sprawy dotyczące projektu „Bony na szkolenia”
kontakt pod numerem wewnętrznym 61 i 42
e-mail: a.brzozowska@wysokomazowiecki.pl, 
j.choinska@wysokomazowiecki.pl
6. Wydział Komunikacji i Dróg
wzory dokumentów tutaj https://wysokomazo-
wiecki.pl/starostwo/wydzialy/wydzial-komuni-
kacji-i-drog.html
• rejestracja pojazdów, licencje, zezwolenia
kontakt pod numerem wewnętrznym 36
e-mail: rejestracja@wysokomazowiecki.pl
• prawa jazdy
kontakt pod numerem wewnętrznym 56
e-mail: komunikacja@wysokomazowiecki.pl

 Informuję, że w przypadku kupna pojazdu 
zarejestrowanego na terytorium Polski, należy 
zawiadomić o nabyciu i zbyciu w terminie 30 dni 
od dnia sprzedaży/zakupu. Nie jest konieczne 
przerejestrowanie takiego pojazdu. Właściciel, 
który w terminie zawiadomi organ korespon-
dencyjnie (poczta), ePUAP, e-mail lub składając 
wniosek w starostwie nie będzie podlegać karze 
fi nansowej. Przypominam, że zgłaszać się oso-
biście lub przez pełnomocnika, należy jedynie 
w przypadku rejestracji pojazdów zakupionych 
z zagranicy.
7. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Będzie udzielał porad telefonicznie oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub tra-
dycyjnej.
Kontakt pod numerem wewnętrznym 45
e-mail: sekretarz@wysokomazowiecki.pl

Zawieszona została działalność punktu kaso-
wego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazo-
wieckiem zlokalizowanego w budynku starostwa.

Płatności należy dokonywać w formie trady-
cyjnych przelewów bankowych lub przelewów 
elektronicznych.

Opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego 
w Wysokiem Mazowieckiem:
1) Opłaty komunikacyjne (prawo jazdy, rejestra-
cja pojazdów) 90 8774 0000 0016 1655 2000 0010
2) Opłaty geodezyjne 
56 8774 0000 0016 1655 2000 0040
3) Opłaty za holowanie i usunięcie pojazdów
20 8774 0000 0016 1655 2000 1270
4) Opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały 
zarząd 98 8774 0000 0016 1655 2000 0060
5) Depozyty i wadia
22 8774 0000 0016 1655 2000 0070

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta 
Wysokie Mazowieckie (opłaty skarbowe, opłaty 
za udzielenie pełnomocnictwa):
27 1020 1332 0000 1102 0037 5535
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W związku z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie 
ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu zagrożenia epidemicznego, od dnia 
16.03.2020 r. do odwołania zmieniają się zasa-
dy przyjmowania klientów i załatwiania spraw 
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Wysokiem Mazowieckiem.

W zakresie prowadzonych postępowań admi-
nistracyjnych: wszystkich klientów, którzy chcą 
skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem 
dowodowym, uprzejmie prosimy o uprzedni 
kontakt telefoniczny.

Odbiór gotowych dokumentów (w tym wy-
ników badań do celów sanitarno-epidemio-
logicznych) – po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym.

Wstrzymane jest przyjmowanie materiału 
biologicznego do badań sanitarno-epidemiolo-
gicznych.

Wszelkie sprawy niewymagające bezpośred-
niego kontaktu prosimy załatwiać telefonicznie, 
pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

W sprawach pilnych – prosimy o uprzedni 
kontakt telefoniczny z pionem merytorycznym 
załatwiającym sprawę.

ZMIANA ORGANIZACJA PRACY PSSE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Tel. Centrala: 86 275 25 85 (07.30–15.05),   

e-mail: pssewysmaz@wp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Ma-
zowieckiem informuje, że osoby bezrobotne, 
mające wyznaczony termin wizyty w urzędzie 
w miesiącu marcu 2020 r., mogą potwierdzać 
gotowość do podjęcia pracy telefonicznie lub 
e-mailem, bez osobistego stawiennictwa w Urzę-
dzie. Podczas kontaktu zostanie wyznaczony 
nowy termin wizyty.

 Wykaz numerów telefonów do doradców klienta osób zamieszkałych na terenie:
– miasta Wysokie Mazowieckie                                                         86 275 86 21
– miasta Ciechanowiec                                                                         86 275 86 34
– gmin: Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne                      86 275 86 17
– gmin: Klukowo, Nowe Piekuty, Sokoły                                        86 275 86 23
– miasta i gminy Czyżew oraz gminy Kobylin Borzymy            86 275 86 20
– miasta i gminy Szepietowo                                                              86 275 86 18

 Adres do kontaktu drogą elektroniczną: biwy@praca.gov.pl.

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 
SKIEROWANE DO OSÓB BEZROBOTNYCH

W związku z rozprzestrzeniającym się ko-
ronawirusem powodującym grypę zwracamy 
się z prośbą do mieszkańców naszego powiatu 
o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wyso-
kiem Mazowieckiem. Wszelkie sprawy niewy-
magające bezpośredniego kontaktu prosimy 
załatwiać telefonicznie, pocztą tradycyjną lub 
drogą elektroniczną.

Przypominamy, iż osoby niepełnosprawne 
mają możliwość składania wniosków o dofi nan-
sowanie do turnusów rehabilitacyjnych, przed-
miotów ortopedycznych, środków pomocni-
czych a także w ramach Programu ,,Aktywny 
samorząd”, drogą elektroniczną w Systemie 
SOW.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Peł-
ne korzystanie z Systemu wymaga posiadania 
narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez 
profi l zaufany na platformie ePUAP lub przy 
pomocy kwalifi kowanego podpisu elektronicz-
nego.

Elektroniczne wnioski można składać za po-
mocą portalu informacyjnego SOW dostępne-
go pod adresem: www.portal-sow.pfron.org.pl/
opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.

Wnioski, które wpłyną do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem 
Systemu SOW będą procedowane w dotychcza-
sowej formie (papierowej).

Jednocześnie informujemy, o możliwości 
pobrania druków wniosków ze strony PCPR :

1. wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnospraw-
ności: https://pcprwysokiemazowieckie.pl/powia-
towy-zespol-ds.-orzekania-o-niepelnosprawnosci/
2. wnioski o dofinansowanie ze środków 
PFRON: https://pcprwysokiemazowieckie.pl/
druki-do-pobrania.html

Zachęcamy do wysyłania wniosków pocztą 
tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Po-

PROŚBA O OGRANICZENIE WIZYT W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE 
ORAZ POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
mocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ul. 
Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod 
adresem: sekretariat@pcprwysokiemazowiec-
kie.pl oraz numerami telefonów: 86 306 72 08, 
86 306 72 11, 502 153 040, fax: 86 306 72 12.
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W związku z przeciwdziałaniem zagroże-
niom związanym z COVID-19, o których mo-
wa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 374) od dnia 16 marca 2020 r. do 
odwołania zawiesza się działalność punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
Powiatu Wysokomazowieckiego.

Udzielanie porad prawnych odbywa się 
zdalnie za pomocą środków komunikacji (te-
lefon, mail).

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest 
wcześniejsze przesłanie mailem na adres osoby 
dyżurującej (wykaz poniżej) lub pomocpraw-
na@wysokomazowiecki.pl skanu lub zdjęcia 
wypełnionego i podpisanego wniosku o uzy-
skanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieod-
płatnego poradnictwa prawnego zawierającego 
oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 W celu usprawnienia załatwiania spraw wska-
zanym jest podanie nr telefonu kontaktowego.

 Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński

KOMUNIKAT STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO 
W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE ZASTĘPCY KOMENDANTA 
POWIATOWEGO PSP W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

W dniu 28 lutego 2020 r. w siedzibie Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się uroczy-
sta zbiórka z okazji pożegnania Zastępcy Komen-
danta Powiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej st. bryg. mgr inż. Tomasza Sieńczuka, który 
z dniem 27 lutego 2020 r. przeszedł na zaopa-
trzenie emerytalne.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia 
meldunku przez dowódcę uroczystości kapitana 
Wojciecha Sokołowskiego dla Zastępcy Podla-
skiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej starszego brygadiera Andrzeja 
Sobolewskiego.

W uroczystości wzięli udział m.in. Komen-
dant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowiec-
kiem – mł. bryg. mgr inż. Adam Frankowski, 
Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. 
mgr inż. Andrzej Sobolewski, Starosta Wyso-
komazowiecki – Bogdan Zieliński, Wójt Gminy 

Wysokie Mazowieckie – Krzysztof Krajewski, 
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Białymstoku – dh Andrzej Koc oraz licz-
nie zgromadzeni funkcjonariusze i pracownicy 
cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem 
Mazowieckiem.

Pan st. bryg. mgr inż. Tomasz Sieńczuk 
z ochroną przeciwpożarową związany jest od 
1987 r. kiedy rozpoczął naukę w Szkole Głów-
nej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej 
ukończeniu został skierowany do służby w Ko-
mendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Wyso-
kiem Mazowieckiem, gdzie został mianowany 
na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej, a następnie Dowódcy 
JRG. Bardzo dobre wyniki w służbie, będące 
efektem wysokich kwalifi kacji oraz rzetelności, 
sumienności i zaangażowania skutkowały sys-
tematycznym awansem w hierarchii służbowej, 
aż do powołania z dniem 15 czerwca 1999 r. na 
stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem 
Mazowieckiem.

Podczas 32-letniego okresu służby w tym 
28-letniego w wysokomazowieckiej komendzie 
organizował i umiejętnie dowodził wieloma ak-
cjami ratowniczo-gaśniczymi na terenie powiatu 
wysokomazowieckiego, współtworzył krajowy 
system ratowniczo-gaśniczy. Posiadając duży 
zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej, syste-
matycznie poszerzał i przekazywał podwład-

nym, a także strażakom ochotnikom oraz mło-
dzieży szkolnej. Przykładem mogą być różnego 
rodzaju sympozja, szkolenia, pokazy, ćwiczenia 
i konkursy współorganizowane przez st. bryg. 
mgr inż. Tomasza Sieńczuka. Jako ofi cer pra-
sowy stale opracowywał materiały i informacje 
do lokalnych mediów, podnosząc świadomość 
społeczeństwa w zakresie bieżącej działalności 
Państwowej Straży Pożarnej oraz budując pozy-
tywny wizerunek naszej służby.

Za całokształt pracy niejednokrotnie był 
wyróżniony i odznaczony między innymi:
• Brązowym, srebrnym oraz złotym Medalem 

„Za Zasługi dla Pożarnictwa”
• Brązową, srebrną oraz złotą odznaką ,,Zasłu-

żony dla Ochrony Przeciwpożarowej’’
• Brązowym Medalem ,,Za Zasługi dla Obron-

ności Kraju’’
• Brązowym Medalem ,,Za Długoletnią Służbę’’
• o Brązowym ,,Krzyżem Zasługi’’

Podczas uroczystej zbiórki odchodzącemu 
na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komen-
danta Powiatowego PSP podziękowano za do-
tychczasową służbę wręczając kwiaty oraz pa-
miątkowe upominki

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową 
służbę oraz życzymy dalszych sukcesów na 
gruncie zawodowym, jak i prywatnym.

 Informację sporządził: 
kpt. mgr inż. Wojciech Sokołowski.
Zdjęcia: mł. ogn. Patryk Wojtczuk

Lp. Dotychczasowa lokalizacja Dzień tygodnia Godziny pracy Imię i nazwisko kontakt

1.
Urząd Miejski w Czyżewie
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34, 
pok. Nr 3

Poniedziałek 9.00–13.00
Adwokat Jacek Kobierski,
tel. 794790400, e-mail: 
adw.kobierski@gmail.com

2.
Urząd Gminy w Sokołach
18-218 Sokoły, ul. Rynek Mickiewi-
cza 10, pok. Nr 14

Wtorek 9.00–13.00
Adwokat, Iwona Chrzanowska
tel. 607809993, e-mail: 
adw.ichrzanowska@poczta.fm

3. 
Urząd Miejski w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec, 
ul. Adama Mickiewicza 1, pok. Nr 22

Środa 11.30–15.30
Doradca obywatelski, radca prawny, 
mediator Anna Nowowiejska, 
tel. 502102652, 
e-mail: kancelaria24@gmail.com

4. 
Urząd Miejski w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec, ul. Adama 
Mickiewicza 1, pok. Nr 22

Czwartek 11.30–15.30
Adwokat Iwona Chrzanowska
Tel. 607809993, e-mail: 
adw.ichrzanowska@poczta.fm

5. 
Urząd Miejski w Ciechanowcu 
18-230 Ciechanowiec, ul. Adama 
Mickiewicza 1, pok. Nr 22

Piątek 9.00–13.00
Adwokat Jacek Kobierski
Tel. 794790400, e-mail: 
adw.kobierski@gmail.com

6. 

STAROSTWO POWIATOWE 
W WYSOKIEM 
MAZOWIECKIEM, 
ul. Ludowa 15A

Poniedziałek 9.00–13.00
Adwokat Izabela Zgierun, 
tel. 782 685 816, e-mail: 
adwokat.zgierun@tlen.pl, Mediator

Wtorek 11.30–15.30
Radca prawny Urszula Prorok- Duch-
nowska, tel. 601 406 573, 
e-mail: u.prorok-duchnowska@wp.pl

Środa 9.00–13.00
Adwokat Wiktoria Danilewicz-Pro-
korym, tel. 600 253 106,
e-mail: wiktoria.prokorym@o2.pl

Czwartek 11.30–15.30
Radca prawny Robert Targoński,
tel. 604 103 455, 
e-mail: roberttarg@wp.pl, Mediator

Piątek 9.00–13.00
Radca prawny Radosław Prorok,
tel. 607 109 909, 
e-mail: radekprorok@poczta.onet.pl
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1 marca, w ramach Wojewódzkich Ob-
chodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Ciechanowcu odbyły się uroczy-
stości pogrzebowe braci Lucjana i Zygmunta 
Marchelów – żołnierzy Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego, skazanych w pokazowym 
procesie i rozstrzelanych w 1946 roku. Szczątki 
braci zostały odnalezione przez IPN w 2017 
roku. W uroczystości udział wzięli m.in. Mi-
nister Edukacji Narodowej, Dariusz Piont-
kowski, prezes IPN Jarosław Szarek oraz wo-
jewoda podlaski Bohdan Paszkowski, a także 
członkowie rodzin zamordowanych żołnie-
rzy i przedstawiciele lokalnych samorządów 
w tym Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan 
Zieliński, Burmistrz Ciechanowca, Eugeniusz 
Święcki oraz Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego, Dorota Łapiak.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą 
w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej, której 
przewodniczył biskup drohiczyński ks. Piotr 
Sawczuk. Następnie kondukt pogrzebowy w asy-
ście wojskowej 18. Białostockiego Pułku Rozpo-
znawczego w Białymstoku przeszedł na cmen-
tarz, gdzie szczątki rozstrzelanych żołnierzy 
złożono do grobu. 

– W końcu doczekaliśmy mo-
mentu, kiedy duża część tych żoł-
nierzy niezłomnych może być z ho-
norami, w pogrzebie państwowym 
pochowana, że możemy im oddać 
cześć – mówił podczas przemówie-
nia Dariusz Piontkowski.

– Zostali rozstrzelani na po-
dwórku swojego domu. Tuż przed 
egzekucją objęli się i tak już zostali. 
Ich szkielety wydobyte trzy lata temu 
wciąż były w objęciach – powiedział 
Prezes IPN dr Jarosław Szarek. 

Podkreślono, że przez kilka-
dziesiąt lat władze komunistyczne 

starały się przedstawiać braci Marchelów jako 
bandytów i zbrodniarzy, a ich ciała pochować 
w nieznanych miejscach, by zatrzeć o nich pa-
mięć i nie dopuścić, by ich groby stały się obiek-
tem kultu. 

 Według ustaleń IPN na braciach Marchel 
za prowadzenie działalności na rzecz niepodle-
głego bytu Państwa Polskiego została wykonana 
kara śmierci na mocy orzeczenia Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Białymstoku z 27 grud-
nia 1946 r, który jako Sąd Doraźny obradował 
na sesji wyjazdowej w Wojtkowicach-Glinnie. 
Składowi sędziowskiemu przewodniczył ppłk. 
Włodzimierz Ostapowicz. Rozprawa na terenie 
rodzinnego gospodarstwa braci Marchelów roz-
poczęła się o godz. 10.45. Uczestniczyło w niej 
w charakterze „widzów” ok. 500 osób dopro-
wadzonych z okolicznych miejscowości. Tego 
samego dnia o godz. 13.10 wyrok wykonano. 
Zygmunt i Lucjan przed wykonaniem wyroku 
objęli się i podczas tego braterskiego pożegna-
nia dowódca plutonu egzekucyjnego oddał w ich 
kierunku serię z pistoletu maszynowego. Obję-
tych braci żołnierze KBW wrzucili na skrzynię 
samochodu ciężarowego i odwieźli do lasu, 
gdzie porzucili ich ciała nie wykopując mogiły. 

Po kilku tygodniach już na przełomie stycznia 
i lutego 1946 r. ciała zamordowanych odnalazła 
przypadkowo osoba przygotowująca drewno 
na opał. Znając historię publicznej rozprawy 
zawiadomiła ona rodzinę Marchelów. Odnale-
zione zamarznięte ciała nie dały się rozłączyć. 
Przygotowano więc drewnianą skrzynię – trum-
nę, w której umieszczono obu braci.

Braci pochowano w tajemnicy, w nieoznaczo-
nym miejscu na cmentarzu parafi alnym w Cie-
chanowcu. Prace poszukiwawcze umożliwiły 
ekshumację szczątków 15 września 2017 roku.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
W CIECHANOWCU

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazo-
wieckiem i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Wysokiem Mazowieckiem od 01.01.2020 
roku realizują drugą edycję projektu dofi nanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
pt.: „W drodze do sukcesu II”. Skierowany jest on 
do osób bezrobotnych zgodnie z ustawą z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem 
Mazowieckiem. Zgodnie z Wytycznymi w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włą-
czenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wy-
korzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 są to osoby za-
grożone ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym (art. 7 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej). 

Cel główny projektu brzmi: poprawa sytu-
acji społecznej oraz przywrócenie możliwości 
uzyskania zatrudnienia 40 osobom zagrożo-
nym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
z powiatu wysokomazowieckiego poprzez 
zapewnienia w okresie od I 2020 do końca 
II 2021 r. kompleksowego wsparcia z wyko-
rzystaniem instrumentów aktywnej integracji 
społecznej i zawodowej. 

Wsparciem w ramach projektu planuje się 
objąć 40 uczestników (50% kobiet), dla których 
przewidziano następujące działania:

PROJEKT „W DRODZE DO SUKCESU II”
– praca socjalna,
– wsparcie psychologiczne,
– poradnictwo zawodowe (w tym Indywidualny 
Plan Działania,
– szkolenia,
– staże.

Planowana kwota wydatków w ramach pro-
jektu wynosi 639 955,62 zł, w tym dofi nanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 
537 905,62 zł. 

Głównymi rezultatami projektu będzie osią-
gnięcie wskaźnika efektywności społecznej oraz 
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na po-
ziomie co najmniej 50%.

Opracował: Adam Buciński
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1 marca uroczyste obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizo-
wano m.in. w Nowych Piekutach oraz w Wy-
sokiem Mazowieckiem. Społeczność Gminy 
Nowe Piekuty jak co roku oddała hołd pole-
głym Żołnierzom Niezłomnym przy pomniku 
poświęconym kpt. Kamieńskiemu ,,Huzarowi" 
oraz żołnierzom AK. W Wysokiem Mazowiec-
kiem obchody pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP uświetniła wojskowa asysta 
honorowa 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizo-
wanej im. Zawiszy Czarnego. 

Uroczystości w Gminie Nowe Piekuty, z któ-
rej wywodził się jeden z najdłużej walczących 
żołnierzy podziemia niepodległościowego, kpt. 
Kamieński ,,Huzar" rozpoczęły się Mszą Świętą, 
po której patriotyczny montaż słowno-muzycz-
ny zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych 
Piekutach. Wójt Nowych Piekut, Marek Ka-
czyński przypomniał uczestnikom uroczysto-
ści historię polskiego święta państwowego, ob-
chodzonego corocznie 1 marca, poświęconego 
upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia oraz pod-
kreślił, jak ważne jest kultywowanie pamięci 
o poległych oraz przekazywanie jej młodemu 
pokoleniu. W imieniu Rady Powiatu Wysoko-
mazowieckiego kwiaty pod pomnikiem ,,Huza-
ra” i żołnierzy AK złożyli radni rady powiatu, 
Stanisław Olędzki oraz Leszek Dąbrowski.

***
 
1 marca ulicami Wysokiego Mazowieckiego 

przeszedł tradycyjny pochód w wojskowej asy-
ście honorowej 15. Giżyckiej Brygady Zmecha-
nizowanej im. Zawiszy Czarnego. Pod pomni-
kiem ,,Huzara” kwiaty i wiązanki złożyli m.in. 
Senator RP, Jacek Bogucki, Senator RP, Marek 
Komorowski, Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego, Marek Olbryś, Burmistrz Miasta 
Wysokie Mazowieckie wraz z radnymi, a także 
przedstawiciele lokalnych samorządów, szkół, 
jednostek organizacyjnych i służb munduro-
wych. Pod pomnikiem wystawiona została war-
ta honorowa, a podczas uroczystości oddano 
salwę honorową i odczytano Apel Poległych. 
Zwieńczeniem uroczystości w Wysokiem Ma-
zowieckiem był bieg pamięci żołnierzy wyklę-
tych „Tropem wilczym” organizowany wspólnie 
z fundacją Wolność i Demokracja.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. 
OBCHODY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM I NOWYCH PIEKUTACH
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6 marca społeczność Gminy Nowe Piekuty 
uczciła pamięć o� ar masowego mordu we wsi 
Jabłoń-Dobki, dokonanego przez okupantów 
niemieckich 8 marca 1944 roku. W 76. rocz-
nicę pacyfikacji wsi hołd zamordowanym 
złożyli m.in. Wójt Gminy Nowe Piekuty, Ma-
rek Kaczyński, Radni Rady Powiatu Wysoko-
mazowieckiego Leszek Dąbrowski i Stanisław 
Olędzki oraz kombatanci, przedstawiciele 
Związku Sybiraków, szkół i jednostek OSP.

 Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w in-
tencji zamordowanych mieszkańców wsi Jabłoń-
-Dobki w kościele p.w. św. Ap. Piotra i Pawła 
w Jabłoni Kościelnej. Po Mszy montaż słowno-
-muzyczny poświęcony ofi arom zbrodni zapre-
zentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Ja-
błoni Kościelnej. Uczestnicy uroczystości w asy-
ście pocztów sztandarowych złożyli wiązanki 
i znicze na pod pomnikiem ofi ar pacyfi kacji, 
gdzie odczytano również nazwiska zamordo-
wanych mieszkańców wsi.

– W imieniu tych, którzy spoczywają w tej 
zbiorowej mogile, dziękuję za to, że państwo tu 
jesteście i za to, że ta pamięć trwa – mówił pod-
czas uroczystości Wójt Gminy Nowe Piekuty, 
Marek Kaczyński. – Dziękuję mieszkańcom wsi 
Jabłoń-Dobki na czele z panem sołtysem za pie-
lęgnowanie i dbanie o to miejsce. Dziękuję spo-
łeczności szkoły w Jabłoni Kościelnej, uczniom, 
nauczycielom, dyrektorom za to, że to miejsce jest 
przez nich otaczane szczególną czcią. Pamiętajmy, 
że pamięć o tych, którzy zginęli, o naszej praw-

dziwej polskiej historii to nasza powinność. ,,Jeśli 
my zapomnimy o nich, Ty Boże zapomnij o nas”.

W okresie niemieckiej okupacji wieś Ja-
błoń-Dobki liczyła 18 gospodarstw i ponad 
100 mieszkańców. Miejscowa ludność udziela-
ła wszechstronnej pomocy polskim partyzan-
tom. We wsi funkcjonowała placówka Armii 
Krajowej.

7 marca 1944 roku w Jabłoni-Dobkach sta-
nął na kwaterach ośmioosobowy patrol AK. 
Partyzanci zostali dostrzeżeni przez żołnierzy 
Wehrmachtu, którzy stacjonowali w sąsied-
niej Jabłoni Kościelnej. Następnego poranka 
(8 marca) do wsi przybył oddział żandarme-
rii z Wysokiego Mazowieckiego. Wywiązała 
się strzelanina, w której zginął żandarm Zyg-
munt Klosser, zwany przez miejscową lud-
ność „Krwawym Zygmuntem”. Kilku innych 
Niemców zostało rannych. Żandarmi szybko 
wycofali się z Jabłoni-Dobek, a niedługo póź-
niej do odwrotu przystąpili żołnierze AK.

Jeszcze tego samego dnia Niemcy przystą-
pili do pacy� kacji wsi. Mieszkańców, którzy 
próbowali uciekać, niemieccy żołnierze roz-
strzeliwali, a wszystkich pozostałych spędzo-
no do pobliskiego budynku gospodarczego 
Stanisława Szepietowskiego, w którym zary-
glowano drzwi i podpalono. Zamordowano 
93 osoby, w tym 33 kobiety i 30 dzieci poni-
żej 15. roku życia. Najmłodsza o� ara liczyła 
6 miesięcy, najstarsza – 82 lata. Wśród zamor-
dowanych znalazło się 82 mieszkańców spa-

cy� kowanej wsi oraz 11 osób pochodzących 
z innych miejscowości (Buczyno, Gierałty, 
Mystki-Rzym, Jabłoń-Markowięta, Jabłoń-Za-
mbrowizna, Ruś, Szymbory-Włodki, Warsza-
wa). W czasie pacy� kacji spłonęło 17 domów 
mieszkalnych i 48 budynków gospodarczych. 

76. ROCZNICA PACYFIKACJI WSI JABŁOŃ-DOBKI
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W środę 4 marca w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej podczas uroczystej gali marszałek 
Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś 
i członek zarządu Marek Malinowski wręczyli 
listy stypendialne 140 utalentowanym arty-
stycznie uczniom z województwa podlaskiego.

Wśród tegorocznych stypendystów znaleźli 
się uczniowie z różnych zakątków naszego re-
gionu mających różnorakie zainteresowania od 
muzyki, poprzez taniec, literaturę, teatr, foto-
grafi ę, aż po sztuki plastyczne, krasomówstwo 
i modelarstwo. 

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycz-
nej dla uczniów z województwa podlaskiego 
zostały ustanowione w 2005 roku jako żywy po-

mnik po śmierci papieża św. Jana Pawła II. Ich 
celem jest wsparcie utalentowanych dzieci i mło-
dzieży, zwłaszcza tych, które mają utrudniony 
dostęp do dóbr kultury. Stypendium ma pomóc 
w rozwoju zainteresowań, pasji i talentu.

Miło jest nam poformować, że wśród wyróż-
nionych znalazło dwoje uczniów ZSOiZ w Cie-
chanowcu, Gabriela Wysocka z klasy V OSSP 
oraz Mateusz Kawalec z klasy II LO (również 
ubiegłoroczny stypendysta). Gabriela swój ta-
lent i uzdolnienia odnalazła w malarstwie, zaś 
Mateusz, realizuje się w dziedzinie muzyki. Ga-
brysia przygotowała pracę plastyczną „Dworek 
myśliwski” i przekazała swoją pracę jako po-
dziękowanie dla marszałka.

Gratulujemy naszym laureatom i życzymy 
dalszych sukcesów.

STYPENDIA ARTYSTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

27 lutego 2020 r. odbyła się XVIII już edy-
cja konkursu historycznego „Epoka Prymasa 
Tysiąclecia” organizowanego przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie. 
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych. Za-
sadniczym celem konkursu jest upowszech-
nienie wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego oraz rozbudzenie 
zainteresowań uczniów najnowszą historią 

Polski pomagające lepiej zrozumieć i krytycz-
nie ocenić rzeczywistość. 

 Uczestnicy konkursu winni więc oriento-
wać się zarówno w biografi i Prymasa Tysiąc-
lecia, jak i jego dorobku. Ponadto wymagana 
jest pogłębiona wiedza z historii Polski z lat 
1901–1989 we wskazanym przez regulamin 
konkursu zakresie. W roku szkolnym 2019/2020 
zakres zagadnień historycznych obejmował ży-
cie polityczne, gospodarcze i kulturalne państwa 
polskiego w latach 1970–1981.

W etapie fi nałowym wzięło udział 9 szkół 
podstawowych oraz 17 szkół ponadpodsta-
wowych. Komisji konkursowej przewodniczył 
Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Histo-
rycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof 
Sychowicz, a w jury zasiadła m. in. pani Iwona 
Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Po przeprowadzeniu 
eliminacji pisemnych i ustnych komisja przy-
znała następujące miejsca indywidualne:

XVIII EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO „EPOKA PRYMASA TYSIĄCLECIA”
W kategorii szkół podstawowych
1.Cichowska Dominika SP w Czyżewie
2. Faszczewski Piotr SP w Bruszewie
3. Sieńczuk Julia SP w Szepietowie

 
W kategorii szkół ponadpodstawowych
1. Rowicki Mikołaj z LO w Ostrowii Mazowiec-
kiej
2. Sienicka Magda z ZSZw Wysokiem Mazo-
wieckiem
3. Drągowski Aleksander z LO w Łapach

Zespołowo w kategorii szkół podstawowych 
zwyciężyła SP w Czyżewie, a w kategorii szkół 
ponadpodstawowych IV Liceum Ogólnokształ-
cące w Łapach.

 Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz książki, a najlepsi nagrody rzeczowe oraz 
puchary.

Wszystkim uczniom gratulujemy i zaprasza-
my na kolejną edycję konkursu.

   Hanna Łepkowska

W sobotę 7 marca 2020 r. w świetlicy 
miejskiej w Czyżewie, Gminny Ośrodek Kul-
tury zorganizował „XIII Turniej Szachowy 
o Puchar Burmistrza Czyżewa”. W tym roku 
w turnieju udział wzięło 92 uczestników z tere-
nu województwa podlaskiego, mazowieckiego 
i warmińsko-mazurskiego. 

Ofi cjalnego otwarcia turnieju dokonała Dy-
rektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro życząc 
szachistom – w imieniu Burmistrza Czyżewa 
Pani Anny Boguckiej- powodzenia w grze.

Wyniki tegorocznych rozgrywek:
Dziewczęta do lat 13:
I miejsce – Weronika Supeł- ASU Sokółka,
II miejsce – Zuzanna Roszkowska – K.Sz. Jagiel-
lonia Białystok,
III miejsce – Kamila Trzaska –Ostrów Mazo-
wiecka
Dziewczęta powyżej lat 13 i kobiety:
I miejsce – Karolina Sacharczuk – Sarnaki,
II miejsce – Natalia Sudak – Nowa Ruskołęka,
III miejsce – Joanna Szymańska – Sarnaki
Chłopcy do lat 10:
I miejsce – Oliwier Sienicki – MUKS Stoczek 
Białystok,
II miejsce – Grzegorz Przybysz – Grajewo,
III miejsce – Kazimierz Wysocki – MUKS Sto-
czek Białystok
Chłopcy do lat 16:
I miejsce – Jakub Firmuga – SP nr 7 Łomża,
II miejsce – Bartosz Chełstowski – KS Elbrus 
Łomża,
III miejsce – Patryk Krawczak – UKS T.Sz. Zie-
loni Zielonka

Chłopcy powyżej lat 16 i mężczyźni:
I miejsce – „Puchar Burmistrza Czyżewa” Bar-
tosz Kotarski – UKS Kopernik Olsztyn,
II miejsce – Piotr Brzeski – KS Entropia NZSPW 
Warszawa,
III miejsce – Przemysław Rodak – KS Entropia 
NZSPW Warszawa

Najlepsi szachiści w Gminie Czyżew: Karol 
Płocha (chłopcy powyżej lat 16 i mężczyźni), 
Jakub Pietruszewski (chłopcy do lat 16), Jakub 
Sienicki (chłopcy do lat 10), Ewelina Wiśniew-
ska (Dziewczęta do lat 13), Julia Skupiewska 
(dziewczęta powyżej lat 13 i kobiety).

Dyplomy, nagrody, statuetki oraz „Puchar 
Burmistrza Czyżewa” wręczyli laureatom Dy-
rektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro, Pani 
Magdalena Sobocińska z „Akademii Szacho-
wej Sobocińscy” w Łomży oraz Pan Krzysztof 
Kupniewski – kierownik turnieju, opiekun koła 
szachowego czyżewskiego GOK-u. Gratulujemy 
zwycięzcom i do zobaczenia za rok!

 GOK w Czyżewie
 

XIII TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA CZYŻEWA
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