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Budżet 2021

Podczas XXI sesji Rady Gminy Raciąż, która odbyła się 30 grudnia 2020 roku została podjęta uchwała
budżetowa dla Gminy Raciąż na rok 2021. Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu
z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo wewnątrz numeru.

Harmonogram
wywozu odpadów

Nowy samochód
dla OSP Jeżewo-Wesel

Na stronach 11 i 12 znajdą Państwo
harmonogram wywozu odpadów segregowanych,
niesegregowanych oraz bioodpadów.

Pod koniec grudnia 2020 r. druhowie z OSP JeżewoWesel zyskali nowy samochód, który będzie na wyposażeniu
jednostki. Więcej na stronie 6.

OD 25 STYCZNIA
trwa proces szczepienia seniorów
przeciwko COVID-19.
Wewnątrz numeru znajdą Państwo
informacje jak się zarejestrować, kto może
skorzystać z transportu do punktu
szczepień i gdzie będą się one odbywać na
terenie naszej gminy.
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XXI SESJA RADY GMINY RACIĄŻ

„Głos Raciąża” nr 1/2021

XXI Sesja Rady Gminy Raciąż
30 grudnia 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Raciążu odbyła
się XXI sesja Rady Gminy Raciąż. Na
sesji obecnych było 15 radnych, a także
osoby spoza rady – Wójt Gminy Raciąż
Zbigniew Sadowski, Sekretarz Anna Dumińska-Kierska, Skarbnik Gminy Raciąż
Barbara Rumianowska oraz Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Eliza Bieńkowska. Ze względu na
obostrzenia wprowadzone przez rząd, z
powodu wzrostu zakażeń wirusem SARS
CoV-2, radni siedzieli przy pojedynczych
ławkach, z zachowaniem wymaganego
dystansu społecznego. Wszyscy byli także wyposażeni w ochronne przyłbice bądź

maseczki. Ze względów bezpieczeństwa
na sesji nie byli obecni goście. Wójt Zbigniew Sadowski przedstawił informacje
na temat wydarzeń, które odbyły się w
okresie międzysesyjnym m.in. na temat
podpisania nowej umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Raciąż, czym będzie zajmować się dotychczasowy wykonawca – Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Płońsku. Od
nowego roku nie będzie wzrostu cen
dla mieszkańców w tym zakresie. Wójt
poinformował także, iż złożone zostały

trzy wnioski do Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych – na uzupełnienie
i rozbudowę infrastruktury drogowej na
terenie gminy poprzez rozbudowę dróg
w miejscowościach Druhowo, Koziebrody czy Młody Niedróż (wartość projektu
to 2,4 mln złotych), rozbudowę mostów
na rzece Raciążnicy w miejscowościach
Bielany i Kraszewo-Czubaki wraz z dojazdami do mostów (wartość projektu to
9 mln złotych), a także na budowę
świetlic w miejscowościach Cieciersk,
Ćwiersk, Kraszewo-Czubaki i Mała Wieś
(wartość projektu to 3 mln złotych).
Ponadto złożony został wniosek o doﬁnansowanie przebudowy drogi w miejscowości Grzybowo
w ramach programu
FOGR. Gospodarz
Gminy
pogratulował także druhom z
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jeżewie-Wesel pozyskania
nowego samochodu
strażackiego marki
Iveco, który dotychczas był używany
przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Zbigniew Sadowski
podkreślił, że podziękowania za pomoc
w pozyskaniu samochodu należą się Ministrowi Maciejowi Wąsikowi, Mazowieckiemu Komendantowi PSP st. bryg.
Jarosławowi Nowosielskiemu oraz Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w
Uniecku Zbigniewowi Gralewiczowi.
Podczas obrad radni podjęli następujące uchwały:
 Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raciąż na lata 2021-2024.

Budżet Gminy uchwalony
Podczas XXI sesji Rady Gminy Raciąż, która odbyła się 30 grudnia 2020
roku została podjęta uchwała budżetowa
dla Gminy Raciąż na rok 2021. Projekt
budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją
gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków ﬁnansowych przeznaczonych na realizację zadań gmin.

Wydatki budżetowe zaplanowano z
uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek w wielkościach
umożliwiających prawidłowe ich funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych
środków na utrzymanie istniejącego stanu
zatrudnienia i sﬁnansowanie wynagrodzeń.
Dochody na 2021 rok ustalono w
kwocie 41 228 597,68 zł (w tym dochody
bieżące w kwocie 37 271 360,00 zł oraz
dochody majątkowe w wysokości 3 957

 Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Raciąż na 2021 rok.
 Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2021.
 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego użyczenia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Raciąż.
DZ, AG, UG Raciąż

Nieodpłatna pomoc prawna
Od 1 stycznia 2021 roku nastąpiły
zmiany w kontekście Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. W 2020 roku funkcjonowała ona raz w tygodniu, a od nowego roku mogą Państwo uzyskać poradę
prawną trzy razy w tygodniu – od poniedziałku do środy w godzinach od 12:00
do 16:00. Umówienia terminu wizyty w
punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
można dokonać w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Raciążu (pokój nr 3), pod
numerem telefonu (23) 679 11 63 (wew.
11) bądź za pośrednictwem strony internetowej np.ms.gov.pl. Porad udziela radca prawny Janusz Rykowski.
DZ

237,68 zł). Wydatki na 2021 rok ustalono
w kwocie 42 532 244,68 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 35 730 677,93 zł
oraz wydatki majątkowe w wysokości
6 801 566,75 zł). Deﬁcyt w wysokości
1 303 647 zł zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami.
Ustanowiona została również rezerwa
w kwocie 160 000 zł, w tym 50 000 zł stanowi rezerwa ogólna, zaś 110 000 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.
DZ, UG Raciąż
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szczepienia przeciwko

covid-19

Od 15 stycznia 2021 roku ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19
dla seniorów, którzy ukończyli 80. rok życia, natomiast od 22 stycznia uruchomiono
rejestrację dla osób, które ukończyły 70 lat. Proces szczepień dla zarejestrowanych seniorów
rozpoczął się 25 stycznia. Jak się zarejestrować?
 Dzwoniąc na całodobową infolinię pod numer 989;
 Kontaktując się z punktem szczepień;
 Poprzez stronę internetową pacjent.gov.pl wybierając e-rejestrację.
Urząd Gminy w Raciążu zapewni dowóz osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Koordynatora Pani Małgorzaty Więckowskiej – osobiście
w Urzędzie Gminy bądź pod numerem telefonu 23 679 12 80.

Kto może skorzystać z transportu do punktu szczepień?
Ze specjalnego transportu mogą skorzystać:
 osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie
R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
 osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym
dotarciu do najbliższego punktu szczepień;
 osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Na terenie naszej gminy znajdują się dwa punkty szczepień:
 Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Asmed", Koziebrody 80,
telefon: 23 679 70 01;
 Grupa Zdrowie, ul. Mławska 15,
telefon: 22 749 10 55.
Przy rejestracji otrzymają Państwo informację, w którym z punktów zostaną
Państwo zaszczepieni.
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E-SKIEROWANIE JUŻ DOSTĘPNE
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E-Skierownie już dostępne
Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej.
E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie
– od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.
wszystkie Twoje e-skierowania będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta
znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Kiedy wystawiane jest
e-skierowanie

Co zyskasz dzięki
e-skierowaniu

E-skierowanie jest wystawione na następujące świadczenia:

 nie musisz dostarczać skierowania

 ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii

 leczenie szpitalne
 badania medycyny nuklearnej oraz
badania tomograﬁi komputerowej,
w tym przypadku także te, które są
ﬁnansowane ze środków innych niż
ubezpieczenie w NFZ

 rezonans magnetyczny
 badanie endoskopowe przewodu pokarmowego

 badanie echokardiograﬁczne płodu.

osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub
telefonicznie podać 4-cyfrowy kod
i PESEL (to ważne szczególnie dla
osób samotnych i schorowanych)

 nie będziesz wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu

 nie zgubisz e-skierowania — jest
zapisane na Internetowym Koncie
Pacjenta; świadczeniodawca zawsze
może odtworzyć kod e-skierowania,
które wystawił, a Ty możesz sprawdzić kod na swoim IKP

 możesz (Ty lub upoważniona przez
Ciebie osoba) monitorować historię

leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie
sprawdzić historię e-skierowań

 zmniejszą się kolejki spowodowane
tym, że pacjenci zapisują się do kilku
placówek na podstawie jednego skierowania – po dokonaniu pierwszego
zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki
i nie będzie można go jednocześnie
zarejestrować w innej.

Jak dostaniesz e-skierowanie
E-skierowanie możesz otrzymać w
postaci:

 SMS-a z 4 cyfrowym kodem
 e-maila z pdf-em
 wydruku informacyjnego e-skierowania.

„Głos Raciąża” nr 1/2021
Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila, zaloguj się na
swoje Internetowe Konto Pacjenta, wejdź
w „Ustawienia” i wpisz numer telefonu
lub adres e-mailowy.

Kiedy e-skierowanie
nie jest wystawiane
E-skierowanie nie jest wystawiane
na:

 leczenie w uzdrowisku lub sanatorium

 programy lekowe
 rehabilitację
 do szpitala psychiatrycznego.
W tych przypadkach dostaniesz skierowanie w postaci papierowej.
Skierowanie może być wystawione w
formie papierowej, jeśli lekarz lub inna

E-SKIEROWANIE JUŻ DOSTĘPNE
uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):

 nie ma dostępu do systemu e-zdrowie
(P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu
np. podczas wizyty domowej

 wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości

 jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.
E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np.
kiedy szpital, w którym przebywasz, kieruje Cię na badanie specjalistyczne na
terenie placówki.
Nadal nie potrzebujesz skierowania w
żadnej formie do:
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psychiatry
ginekologa i położnika
onkologa
wenerologa
dentysty.

Jak zarejestrować
e-skierowanie
Na konsultację lub badanie możesz
się zapisać telefonicznie, podając kod
e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli zapisujesz się osobiście, pokazujesz w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby przychodnia
mogła go zeskanować, i podajesz swój
PESEL.
Podczas pandemii możliwe, że niektóre placówki jeszcze nie są gotowe na
obsługę e-skierowania.
Źródło: pacjent.gov.pl
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Nowy samochód dla OSP Jeżewo-Wesel
Na początku lipca 2020 r. w Jeżewie-Wesel odbyło się spotkanie, w którym na
zaproszenie Druha Grzegorza Kociędy
udział wzięli m.in. Wiceminister Maciej
Wąsik i Mazowiecki Komendant PSP
Starszy Brygadier Jarosław Nowosiel-

ski. W trakcie spotkania Druh Grzegorz
poruszył temat pozyskania samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP. Po upływie 2 miesięcy Jednostka została poinformowana o pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku. 21 grudnia 2020 r. w Warszawie odbyło się oﬁcjalne przekazanie
pojazdu marki IVECO DAILY.
Jako
kierowca
jednostki
uważam, że jest to duży krok do
przodu w przypadku naszej jednostki. Samochód posiada dużą
zabudowę umożliwiającą pomieszczenie wszystkiego zgromadzonego
do tej pory sprzętu, czego nie był
w stanie zapewnić jego poprzednik.
Myślimy, że dzięki niemu będziemy

w stanie szybciej i sprawniej reagować
na zagrożenie, którego miejmy nadzieję
będzie jak najmniej – stwierdził Druh Jacek Wesołowski.
W imieniu swoim jak i reszty druhów,
chciałbym bardzo podziękować osobom,
które przyczyniły się do zrealizowania
naszego marzenia, a w szczególności:
Wiceministrowi Maciejowi Wąsikowi,
st. bryg. Jarosławowi Nowosielskiemu,
Wójtowi Gminy Raciąż Zbigniewowi
Sadowskiemu, oraz naszemu koledze
Druhowi Zbigniewowi Gralewiczowi –
powiedział Prezes OSP Jeżewo-Wesel
Zbigniew Piasecki.
OSP Jeżewo-Wesel, DZ

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Zachęcamy do korzystania z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA -interaktywnego narzędzia,
które daje każdemu możliwość wpłynięcia na bezpieczeństwo w swoim rejonie.
Jest to intuicyjna i powszechnie dostępna aplikacja, która umożliwia wskazanie Policji występujących zagrożeń
w miejscu zamieszkania zarówno z wykorzystaniem komputerów, jak i urządzeń mobilnych.
Pobranie aplikacji na telefon umożliwia korzystanie z niej w sposób praktycznie nieograniczony. Naniesienie
zagrożenia jest możliwe niezależnie od
tego, gdzie się znajdujemy, w drodze do
pracy, do domu, czy na zakupy. Zachęcamy do pobrania KMZB na swój telefon i korzystania z tej formy kontaktu
z Policją. Sposób ten, w obecnej sytuacji
epidemicznej, jest w 100% bezpieczny,
gdyż nie wymaga osobistego przybycia
do jednostki organizacyjnej Policji ani
kontaktu z innymi osobami.
Wskazane na mapie zagrożenia są
weryﬁkowane i sprawdzane przez policjantów. W przypadku potwierdzenia
uzyskanej poprzez mapę informacji,
funkcjonariusze podejmują interwencje
i odpowiednie działania, celem eliminacji zagrożenia.
Przypominamy, że w pilnych przypadkach, wymagających natychmiastowej interwencji Policji należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym pod numerami alarmowymi 997
lub 112.
KPP Płońsk

„Głos Raciąża” nr 1/2021
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Pieniądze na rozwój usług rolniczych –
termin naboru wniosków
wydłużony do 15 lutego br.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług
rolniczych” został wydłużony do 15 lutego 2021 r. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które już świadczą usługi na rzecz rolników, aby mogły rozwijać swoją działalność. Wysokość doﬁnansowania jakie można uzyskać to maksymalnie pół miliona złotych.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na
miejsce realizacji inwestycji. Można je
składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać
w formie dokumentu elektronicznego
za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo
na stronie internetowej arimr.gov.pl
w zakładce „Pobierz wniosek”, następnie „Wszystkie wnioski”  „Wszystkie
wnioski PROW 2014-2020”  „Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w
tworzenie i rozwój działalności pozarol-niczej”.
Pierwotnie termin składania wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług
rolniczych” upływał 13 stycznia. Dzięki zmianie zainteresowani będą mogli
ubiegać się o takie wsparcie do 15 lutego 2021 r.

Kto może wnioskować o wsparcie?

Co podlega refundacji?

Pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” ﬁnansowana jest z budżetu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O takie doﬁnansowanie może ubiegać się
osoba ﬁzyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro– lub małe
przedsiębiorstwo wykonuje działalność
gospodarczą obejmującą świadczenie
usług dla gospodarstw rolnych przez
okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie
co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyﬁkacji Działalności:

▪ 01.62.Z – Działalność usługowa
wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich;

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwaliﬁkowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu
(zakończonego przeniesieniem prawa
własności) nowych maszyn, narzędzi
lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania
służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie
procesem świadczenia usług, wdrożenia
systemu zarządzania jakością, opłat za
patenty i licencje. Pomoc przyznaje się
i wypłaca do wysokości limitu, który
w okresie realizacji programu wynosi
maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneﬁcjenta.
Doﬁnansowanie nie obejmuje zakupu
nieruchomości, rzeczy używanych, jak
również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

▪ 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

MRiRW, DZ

▪ 01.61.Z – Działalność usługowa
wspomagająca produkcję roślinną;
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INFORMACJA

w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego w 2021 roku
Od 1 stycznia 2019 roku rolnicy mogą skorzystać z nowych przepisów, które podnoszą limit paliwa
do hektara z 86 do 100 litrów. Dodatkową pulę 30 litrów do dużych jednostek przeliczeniowych
bydła otrzymują hodowcy. W 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1 zł na 1 litr oleju. Do 1 dużej jednostki
przeliczeniowej przysługuje 30 litrów w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub
hodowli bydła.
Zaświadczenia o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, wydaje biuro powiatowego
kierownika ARiMR na wniosek producenta rolnego. Wnioski o zwrot akcyzy w 2021 roku będzie można
składać w dwóch terminach: od 1 lutego do 1 marca i od 2 do 31 sierpnia.
W lutym 2021 roku wraz z fakturami zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
wystawionymi w okresie od 01 sierpnia 2020 do 31 stycznia 2021 roku, należy dołączyć do wniosku
zaświadczenie o ilości DJP bydła za 2020 rok.
UG Raciąż
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ZWRACAJMY UWAGĘ NA TO,
CO SPALAMY W PIECACH
Smog stał się w tej chwili nie tylko zjawiskiem globalnym, ale także lokalnym i
nie dotyczy jedynie wielkich miast, ale
również mniejszych miejscowości. Pyły i
różnego rodzaju inne zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu bardzo negatywnie
wpływają nie tylko na nasze samopoczucie, ale przede wszystkim zdrowie – mogą
wywoływać alergię, astmę czy niewydolność oddechową. Szczególnie niebezpieczne jest spalanie wszelkiego rodzaju
tworzyw sztucznych, malowanego drewna, sklejek, płyt wiórowych, butów czy odzieży. W spalinach pochodzących z procesu
palenia wymienionych odpadów
możemy znaleźć pyły, tlenek i
dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie takie jak kadm,
rtęć, chlorowodór, cyjanowodór
i rakotwórcze dioksyny. Odpady
czy potocznie zwane „śmieci”
powinny być spalane w temperaturze co najmniej 1000 stopni
Celsjusza, podczas gdy w tradycyjnym piecu temperatura spalania to co najwyżej 500 stopni.

11 listopada 2017 roku weszła w życie
tzw. ustawa antysmogowa, zaś od 1 lipca
2018 roku obowiązuje zakaz stosowania
wskazanych w niej paliw, a są to:
– muły węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem
– węgiel brunatny oraz paliwa stałe
produkowane z wykorzystaniem tego
węgla
– węgiel kamienny w postaci sypkiej
(miał)

– paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej
20% (np. mokre drewno)
Warto pamiętać, że kupując opał
mamy prawo prosić o certyﬁkaty lub
inne dokumenty potwierdzające odpowiednie parametry zakupionego towaru
i przede wszystkim posiadać dowód
jego zakupu (np. paragon lub fakturę),
którym będziemy mogli się okazać w
przypadku ewentualnej kontroli jakości
paliwa jakie stosujemy.
Za naruszenie przepisów
antysmogowych,
a także spalanie wspomnianych wyżej materiałów, takich jak tworzywa
sztuczne, grozi mandat
w wysokości 500 zł lub
grzywna w wysokości
5 tysięcy złotych.
Źródło:
regiodom.pl,
mazovia.pl.,
DZ
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158. ROCZNICA
WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Źródło: Starostwo Powiatowe w Płońsku

W niedzielę 23 stycznia Jednostka Strzelecka 1006 oraz ciechanowski okręg Jednostki Strzeleckiej
Związku Piłsudczyków RP odwiedziły miejscowości, które są związane z wybuchem Powstania Styczniowego w 1863 roku.
Jedną z 10 miejscowości, w których
odbyły się uroczystości był Unieck. Tam
na cmentarzu paraﬁalnym odczytany został rys historyczny na temat Powstania,
oddano salwę honorową i złożono kwiaty oraz znicze na grobie powstańców.
Podczas obchodów obecne były również
poczty sztandarowe Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk, a także poczty ﬂagowe.
W imieniu władz powiatowych kwiaty
złożył członek Zarządu Powiatu Płońskiego, Artur Adamski.

Organizatorzy inicjatywy uczczenia
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odwiedzili w sumie 10 miejscowości. Oprócz Uniecka były to Bożewo,
Chociszewo, Dziektarzewo, Goszczyce,
Płońsk, Raciąż, Radzymin, Smardzewo,
Śródborze.
Powstanie Styczniowe było zrywem
niepodległościowym przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Ogłoszono je manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 roku. Wybuchło

22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim
i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, a zasięgiem objęło ziemie
zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie
i ziemie zabrane. Było największym
i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym.
DZ,
źródła: Radio Płońsk,
Płońszczak,
Wikipedia

27 stycznia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Oﬁarach Holokaustu.
76 lat temu – 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do niemieckiego
obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, uwalniając około 7 tysięcy pozostających tam więźniów.

Pamiętamy!

Źródło: Muzeum Auschwitz
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BITWY I POTYCZKI
POWSTANIA STYCZNOWEGO

28 STYCZEŃ 1863 – UNIECK

Jak wspomniano we wcześniejszych częściach serii – w 1863 r. rozpoczął się kolejny
zryw narodu polskiego, który nazwany został Powstaniem Styczniowym. Był największym
wysiłkiem tego stulecia w całej Europie, mającym doprowadzić do odzyskania niepodległości. Powstanie Styczniowe trwało dwadzieścia dziewięć miesięcy, najdłużej ze wszystkich
powstań narodowych i przyniosło mimo niekorzystnego stosunku sił walczących najmniej
strat po stronie polskiej, bowiem walki prowadzone były sposobem partyzanckim.
Pierwsza faza Powstania Styczniowego realizowana
była zgodnie z tak zwanym „planem Padlewskiego”.
Zakładał on, że to Płock miał się stać przyczółkiem
dla walki o odzyskanie niepodległości, a z racji swego położenia, miał być punktem zbornym do ataku powstańczego na Warszawę. Sztab powstańczy kierujący
atakiem na Płock mieścił się w Drozdowie koło Raciąża
leżącym z dala od miast i szlaków komunikacyjnych.
Przyjeżdżali tam przedstawiciele i kurierzy Rządu
Narodowego: Ojrzanowski z pobliskiego Kondrajca,
Turowski z Koziebród, Jodłowski, Kuczborski i Zelt.
Plan rozpoczęcia działań militarnych na teren płocki omówiono na spotkaniu naczelników powiatowych
i dowódców oddziałów bojowych 21 stycznia 1863 r.
w Drozdowie i Raciążu. Podczas narady w Drozdowie
postanowiono zorganizować oddziały w dwóch punktach: pod Drobinem i Raciążem. Oba te oddziały miały
iść osobno, aby połączyć się z Płockiem. Oddział powstańczy z okolic Raciąża tzw. partia mławska, miała
zaatakować Płock od strony rogatek bielskich.
Atak na Płock nastąpił w nocy 22 na 23 stycznia.
Z uwagi na słabe uzbrojenie powstańców, brak koordynacji działań poszczególnych oddziałów – atak nie

powiódł się. Po tym wydarzeniu, w niedługim czasie,
władze carskie zarządziły koncentrację swoich oddziałów wojskowych w większych miastach. Wszystkie
stacjonarne oddziały z terenu powiatu mławskiego, do
którego należał również i Raciąż, zostały ściągnięte do
Mławy.
Relacja rosyjskiego generała Vladimira Semeki,
dowódcy 6 dywizji piechoty i naczelnika wojennego okręgu płockiego: „Na samym początku powstania
najliczniejsze zbiorowisko powstańców było w centrum
guberni płockiej, gdzie zgromadziły się wszystkie cztery
bandy(1), wcześniej zebrane i przygotowane do napadu na Płock, Płońsk, Mławę i Przasnysz. Po nieudanym
napadzie na dwa pierwsze punkty, całe to zbiorowisko
liczące kilka tysięcy ludzi, jeszcze powiększone znaczną
liczbą uciekinierów z Warszawy, było rozrzucone w wielu miejscach w centrum guberni. I należy powiedzieć,
że składało się ono z najlepszej, najbardziej niezawodnej grupy w powstaniu. Wśród nich byli zaprzysiężeni
i ochotnicy ze szlachty i obywateli miejskich, rzemieślnicy i robotnicy różnych warsztatów, a także młodzież
szkolna. Wojewoda Padlewski był między nimi prawie
cały miesiąc i mimo jego wielkich starań, proklamacji,
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rozkazów i nawet zastraszeń, nie mógł z tego zbiorowiska sformować porządnej bandy do jakiegoś znaczącego przedsięwzięcia. Ze zgryzotą widział, jak na jego
oczach cała ta masa powstańców w okresie około tygodnia zaczęła się zmniejszać i prawie zupełnie stopniała.
Przede wszystkim oddaliła się cała szlachta ziemiańska
ze stronnictwa białych i potem zaczęły się powszechne
ucieczki z powodu prześladowania przez nasze oddziały,
wysyłane ze wszystkich miast, a jeszcze bardziej z własnej inicjatywy. Wyraźnie ukazał się zupełny brak narodowego zrywu do powstania. Nie było ani jednomyślności, ani męstwa, ani zdecydowania, aby trwale prowadzić dzieło powstania. Padlewski wszystko to widział
i zrozumiał i w rozkazie swoim z 15 stycznia wyrzekał się
powstania, rozpuścił powstańców mówiąc „rozchodźcie
się, póki możne jeszcze uciec”. Niestety, spiskowcom
nie udało się odbić ani Płocka, ani Płońska. Do napadów
na Mławę i Przasnysza nawet nie doszło. Według gen.
Semeki przyczyn niepowodzeń powstańców należało
szukać w złym przygotowaniu, ale przede wszystkim
w braku jednomyślności i kłótniach między dowódcami
„band". Autor zwrócił uwagę na zmienność nastrojów
i decyzji Padlewskiego, czego dowodem według niego,
było wydanie dwóch zupełnie rożnych rozkazów tego
samego dnia – 15 (27) stycznia: pierwszy był skrajnie
pesymistyczny, drugi – wojowniczy i triumfalny, napisany pod silnym wpływem Zbigniewa Chądzyńskiego
– zwolennika terroru, organizatora oddziałów tzw. żandarmów-egzekutorów, którzy jak uważał Semeka, siłą,
groźbą szubienicy, zastraszaniem włączali, zwłaszcza
ludzi z niższych sfer do swoich „band”.
Dowódca garnizonu płockiego gen. Baron Mengden, w celu zorientowania się w sile powstańców wysłał w teren liczne oddziały wojska. Jeden z nich pod
dowództwem adiutanta namiestnika pułkownika Józefa
Sierzputowskiego – z pochodzenia Polaka, który zdradził swoją ojczyznę – w sile dwóch sotni kozaków i plutonu pięćdziesięcioosobowego żołnierzy muromskiego
pułku piechoty, przemieszczał się z Płońska do Drobina
i dalej skręcił w kierunku Glinojecka.
W tym samym czasie 28 stycznia rano, na terenie cukrowni „Izabelin” w Glinojecku, zbierali się powstańcy
pod dowództwem kapitana Kazimierza Wolskiego, naczelnika operującego w powiecie mławskim. Wymieniony wraz ze swoim oddziałem uczestniczył we mszy
świętej, celebrowanej przez proboszcza paraﬁi z Glinojecka ks. Augustyna Krużmanowskiego. Po kazaniu
i modlitwie w intencji powstańców, błogosławiąc im,
wręczył oddziałowi chorągiew kościelną, która miała
zastąpić sztandar wojskowy.
Na wieść o zbliżających się wojskach rosyjskich,
kpt. Wolski wycofał się z Glinojecka na zachód w kierunku Krajkowa, a następnie na północ w kierunku
Uniecka, gdzie tegoż samego dnia doszło w tej wsi, do
pierwszej potyczki na terenie powiatu mławskiego.
Z relacji rosyjskiego gen. Semeki: „W obliczu różnych zdarzeń, utworzyłem w Płońsku lotną rezerwę

bojową, w środku rozlokowania wszystkich oddziałów,
w ciągłej gotowości do ruszenia, dokąd będzie potrzeba. Dostrzec cel moich zarządzeń tym bardziej nie było
trudno, że w pierwszym okresie powstania obie bandy,
pod Unieckiem i Podosiem, zostały zniszczone przez oddziały wysłane z Płońska pod dowództwem Sierzputowskiego i Wałujewa”.
Oto jak opisał to zdarzenie S. Zieliński: „Tu dopadł
go Sierzputowski. Rozdzieliwszy Kozaków na prawo
i lewo, otoczył wieś, a piechota z częścią Kozaków uderzyła od czoła. Powstańcy zamknęli się w dwóch wielkich domach i uparcie bronili się z nielicznych strzelb,
jakie posiadali. Kilkakrotnie z wielką odwagą, z kosynierami na czele, wypadali z domów, usiłując przedrzeć
się, lecz przyjmowani gęstym ogniem karabinowym, za
każdym razem byli zmuszeni cofnąć się. Gdy na koniec
sąsiednia stodoła zapaliła się, a z niej ogień przeskoczył na domy, w których dzielna garstka tak waleczny
stawiała opór, wybiegali na zewnątrz i poddali się;
moskale zaś pod pozorem, iż jeden z poddających się
rzekomo miał strzelić do Sierzputowskiego, rzucili się
na bezbronnych, poczęli mordować i dobijać rannych.
75 wziął Sierzputowski do niewoli, między innymi Wolskiego”. Tak naprawdę, Sierzputowskiego miał zastrzelić jeden z żołnierzy rosyjskich, nie mogący patrzeć na
masakrę powstańców.
Z relacji rosyjskiego gen. Semeki: „Pierwsza banda
składająca się z trzech połączonych band Wolskiego,
Postrycha i Markiewicza, pod wspólnym dowództwem
Wolskiego, 16 lutego(2) we wsi Unieck została dopadnięta przez oddział z Płońska, składający się z dwóch
sotni(3) kozackich i plutonu piechoty pod dowództwem
pułkownika Sierzputowskiego, adiutanta Jego Cesarskiej Mości Namiestnika. Powstańcy nie zawahali się
i zająwszy dwa najbliższe budynki, odpowiedzieli na
atak salwą z karabinów. Ale otoczeni z dwóch flank
przez kozaków, a z przodu rażeni salwami piechoty, nie
mieli możliwości wycofania się z płonących budynków,
wrzucili broń do ognia i poddali się. Ponad połowę bandy (74 ludzi) wzięto do niewoli i schwytano wszystkich
trzech dowódców (zostali rozstrzelani), wielu zostało
zabitych lub spaliło się. Cała banda została unicestwiona. Po naszej stronie zostało rannych dwóch kozaków”.
O wydarzeniu tym, pisał również w swoim raporcie
ówczesny proboszcz paraﬁi Unieck – ks. Adam Kosiński, do biskupa płockiego z 14 lutego 1863 r. „Znękany
będąc chorobą blisko 5-cio tygodniową zapalną płucową, w dodatku różą na całą twarz i głowę, gdy zacząłem cokolwiek pierwszych sił nabierać, w dniu 28
stycznia st. m. b. o godz. 9 wiecz., nawiedzony zostałem
niespodziewanie przez partję, powstańców polskich,
która była w przechodzie z Raciąża, Lipy, Szczepkow.
Cała partja, jak mi mówiono 105 osób, ulokowała się
na środku wsi Unieck. Naczelnicy zaś w liczbie 6 pod
dowództwem Kazimierza Wolskiego, z legionów Garibaldiego mieniącego się z Włoch i ks. Franciszkanina
z Warszawy, przybyli do mnie uzbrojeni, żądając fur-
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manki. W kwadrans niespełna, wpada nagle parę osób
z partii, przestrzegając o nadchodzącym wojsku ros.,
które otoczywszy całą wieś silnie, zajęło zabudowania
plebańskie, a najbardziej plebanję. Przestrach, trwoga
ogarnęła mnie. Bezzwłocznie trzy kolumny Kozaków
w dodatku piechota rozpoczęli strzały najsilniej od
frontu plebanji bez przerwy. Spadające obrazy, wyłomy
tynkowania, z okien szkło i widoczne niebezpieczeństwo
wprowadziło mnie w obłęd. Wychodzę, oświadczając,
kim jestem (na moje nieszczęście miałem księdza z Ratowa, który mnie wyręczał w chorobie). Wiary mi nie
dano. Pięciu żołnierzy otacza mnie, popychając bagnetami, abym na przodzie wskazał im miejsce ukrycia Polaków. Na plebanji wskutek wybicia szyb, gasło światło
w latarni, czy też może dano jej źle założone, wypadają
więc żołnierze, myśląc że zdrada. Człowiek mój przez
usunięcie mnie z miejsca, ratuje moje życie od kuli, która wpadłszy jednym oknem, drugim wypadła i ta w same
w piersi byłaby mnie raziła. Bezzwłocznie opuszczam
plebanię. Wtedy zostaję otoczony przez owych 5 żołnierzy do pełnionej rewizji, czy nie mam broni i „w plen”
na uboczu umieszczony, stoję na dworzu w szlafroku
z gołą głową i latarnią w ręku.
Tu widzę rozmyślne zapalenie stodoły, by służyła
tylko za oświetlenie do ścigania, bo nikogo w niej nie
było. Również i plebanja podpalona przez kozaków przy
użyciu suchej słomy z dachu i wystrzale. Zupełne nieszczęście! Wybiegają z ognia powstańcy Polacy, otaczają ich żołnierze. Kozacy dopełniają rewizji… A popłoch
wynikły w wojsku, dozwala mi ujść szczęśliwie do sąsiedniego domu, będącego w pobliżu i tam zostałem do
godz. 3-ej rano, gdzie 3 kozaków uzbrojonych zabiera
mnie do dowódcy Sierzputowskiego pułkownika. Tu widzę, że i moja osoba zagrożona i dozna jednego pewno
losu z jeńcami. Lecz ten pociesza, a przytem poleca zabrać i pochować dwóch zabitych Polaków i mocno rannych pojechać z Bogiem, w liczbie, który jeden umiera
w Uniecku, drugi w Raciążu, a trzeci w Glinojecku.
Z ludzi unieckich zabity został Koprowicz, ranny
w rękę Kwiatkowski, na której dziecko swoje trzymał.
Ci ratować chcieli swoje rzeczy i uprowadzić z płomieni
bydło.
Tak więc w okarmieniu pozbawiony zostałem wszystkiego i całe mienie moje w popiół, gruzy zamieniono,
wszystko, trzoda chlewna, która w pobliżu plebanji
w chlewach umieszczona była, zboże, cała krescencja,
pasza, sprzęty, pościel, garderoba, biblioteka, która
przeszło 3 tys. Złotych kosztowała, pieniądze, wszystko,
wszystko, a pozostałość i całe mienie stanowił szlafrok
i w czem byłem. Ratunek był wykluczony, bo i ksiądz z
Ratowa, służba domowa to wyratowali, co na nich było,
jak i inni ludzie dworscy, w dwóch domach czworakach,
w środku wsi, zamieszkali nic nie mogli uratować. Probostwo przy tem utraciło i kościół z uposażenia swego, wszystkie dowody i akta, zasiew cały, jary, trzodę
chlewną, wszystkie naczynia i sprzęty spisane tabelarycznym spisem i protokółem tradycyjnie objęte. Z bie-

lizny kościelnej: komże, firanki i rzeczy, dane do prania,
obrusy; dwie puszki do chorych, wszystkie wota srebrne
i inne, pieczęcie: kościelna, urzędnika stanu cyw. Do
tuszu nowa i do laku dawna itp., akta metryczne od lat
najdawniejszych i akta metryczno-cywilne, a nawet duplikat z roku zeszłego 1862 r. (prócz jednej księgi urodzonych od 1 st. 1862 r. którą formując sumariusz czyli rejestr, na stole przy oknie umieściłem i ta skutkiem
wpadnięcia okna wyrzucona na świat, ocalała i oddaną
mi została), serenga i bańki nadesłane dla felczerów parafialnych. Dziś dopiero składam niniejszy raport J. W.
Panu, do skreślenia którego ledwie odwagi i sił nabrać,
będąc znękany chorobą i nieszczęściem….”
Rosjanie, przyjmując nową taktykę w prowadzonych potyczkach z polskimi powstańcami, według gen.
Semeki zauważyli oni: „Oddzielanie małych patroli z
oddziałów zwiększało i tak wielkie niebezpieczeństwo.
Zauważeni przez jakiegokolwiek powstańca-żandarma,
mogli łatwo wpaść w pułapkę, którą nie trudno było zastawić przy pomocy mieszkańców zagrożonych groźbą
powieszenia. Wysyłanie zaś silniejszych patroli w sile
sotni lub połowy sotni kozaków było bezskuteczne, ponieważ banda zauważywszy taki patrol, szybko rozeszłaby się w różne strony i trzeba byłoby ją ponownie
znaleźć. Zamiast tego służba wywiadowcza w rejonie
płockim była prowadzona bardzo gorliwie i z powodzeniem przez oddziały bojowo-zwiadowcze, które były
nieustannie w ruchu i znalazłszy ślad bandy od razu ją
atakowały”. Autor z pewnością miał na myśli, że poszukiwania były prowadzone przez oddziały nieudolnie,
ledwo zdążali doścignąć ariergardy band, nie potraﬁli
oskrzydlać ﬂank, odcinać dróg ucieczki, nie potraﬁli zadawać, jak się wyraża „decydujących ciosów”, w szczególności przy pierwszych starciach, aby oddziaływać
na wyobraźnię przeciwnika. Tym czasem w płockim
rejonie dwa pierwsze starcia z powstańcami szczególnie obalają przytoczone stwierdzenie. Pod Unieckiem
banda została otoczona z ﬂank i nie mając możliwości
odwrotu, poddała się i cała została unicestwiona. Takie
„decydujące ciosy” powstańcy mogli otrzymać tylko
wówczas, gdy ich bandy zostając na zajętych pozycjach
przyjmowały walkę, jak było to pod Unieckiem i Podosiem, co później prawie nigdy nie zdarzało się w rejonie
płockim. Bandy Wolskiego i Szteinkelera miały najlepszy skład, przepełniony młodzieńczym entuzjazmem –
tylko dla tego przyjęli walkę i zostali zniszczeni.
Liczba poległych i rannych polskich powstańców
w potyczce w Uniecku jest różnie interpretowana. Według S. Zielińskiego 3 poległo w walce, 22 było rannych,
a 75 dostało się do niewoli. Natomiast W. Karbowski
podaje, że 2 powstańców poległo, 22 było rannych,
a 75 dostało się do niewoli. Szesnastu z nich skazano na
katorgę syberyjską, a wśród nich znalazł się na pewno
– ranny powstaniec styczniowy Jan Konarski, który po
10 latach pobytu w twierdzach syberyjskich, powrócił
do kraju i osiadł na stałe w Płocku i okolicach(4).
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W aktach zgonu paraﬁi Unieck pod datą 28
stycznia 1863 r. znajdujemy zapisy o zmarłych, także
wśród mieszkańców
Uniecka, a to:
es
– Klemens Koprowicz l. 67
– Stanisław Kwiatkowski l. 4
– Siennicki z miasta Raciąż
(wiek nieznany)
– trzech NN mężczyzn
(powstańców)

W oddziale powstańczym pod dowództwem kpt.
Kazimierza Wolskiego, który stoczył walkę z żołnierzami carskimi w Uniecku, znajdowali się głównie robotnicy z cukrowni w Glinojecku. Szeregi oddziału zasilili
również:
Anastazy Przybyłowski

Wszyscy oni zmarli między godziną
dziewiątą a dwunastą w nocy i zostali
dz
pochowani na miejscowym cmentarzu
po
pparaﬁalnym, w zbiorowej mogile.

Urodzony 1841 r. w Warszawie, aplikant budownictwa, początkowo porucznik a później kapitan piechoty.
Brał udział w potyczkach pod Krzywosądem, Sobolewem
i Korytnicą. Aby uniknąć prześladowań przez Rosję, po
powstaniu wyemigrował Francji, skąd później powrócił
do kraju i zajął się budownictwem. Zmarł w 1890 r.

Zbigniew Chądzyński

Do wybuchu II wojny światowej, pamięć o poległych powstańcach była bardzo żywa.
Po 1945 r. na mogile postawiono nagrobek z tablicą
ku ich czci.
W styczniu 1993 r. staraniem radnych Gminy Raciąż
i Urzędu Gminy Raciąż, został odsłonięty nowy pomnik
na mogile powstańców, autorstwa Jana Stępkowskiego
ze Strzegowa.
Od stycznia 2019 r. opiekę nad mogiłą i pomnikiem
objęła Jednostka Strzelecka 1863 im. Powstańców
Styczniowych w Uniecku.

Pseudonim „Ludwik Biały”, urodził się w Płocku
z ojca Jana i matki Balbiny z Myśliborskich, właściciel
ziemski w okolicach Raciąża, komisarz rządowy województwa płockiego w Powstaniu Styczniowym, jeden
z radykalnych demokratów owej epoki, gorący zwolennik uwłaszczenia chłopów bez wykupu. Początkowo
uczęszczał do szkół w Sandomierzu, następnie do gimnazjum w Płocku. Od 1856 r. do końca 1859 r. przebywał u wuja swego Tymoteusza Myśliborskiego, we wsi
Trutowo w powiecie lipnowskim na praktyce rolnej,
gdzie miał możność zetknięcia się z ludem i jego niedolą. W 1860 r. wszedł na aplikację do Sądu Kryminalnego
w Warszawie, w tym samym roku znalazł się w Sądzie
Poprawczym w Piotrkowie. W 1861 r. przeniósł się do
Sądu Poprawczego Wydziału II w Warszawie i tu zapoznał się z Oskarem Awejdą – prawnikiem, członkiem
Centralnego Komitetu Narodowego z 1862 r. W Szkole
Głównej w r. 1862 wydziału prawnego, z kilku kolegami sądowymi wstąpił na tenże wydział, jako wolny słuchacz. W Piotrkowie w sierpniu 1860 r. z Jozefem Grzybińskim – urzędnikiem poczty, Franciszkiem Golczem,
Władysławem Turchettim – urzędnikiem sądowym, Zagorskim – naczelnikiem stacji kolei żelaznej i Nowickim
– pracownikiem telegrafu oraz Wrońskim z biura inżynieryjnego, zawiązał pierwsze kółko tajne, mające swe
ﬁlie w Łęczycy, Zgierzu, Łodzi, Radomsku, Częstochowie i Wieluniu. Po przybyciu do Warszawy, Chądzyński
zawiązał stosunki z urzędnikami sądowymi i innymi,
którzy asystowali z urzędu przy śledztwach w cytadeli
warszawskiej. Wciągnął ich do organizacji narodowej
i odbierał od nich codzienne tłumaczenia oskarżonych,
zeznania świadków, donosy policji i to komunikował
Winnickiemu, który działał dalej stosownie do tego, co
otrzymywał. Po aresztowaniu Winnickiego, pozostawał
w bezpośrednim kontakcie z Bronisławem Szwarcem.
W dniu 26 sierpnia 1862 r. w dzień powieszenia Rylla
i Rzońcy, został aresztowany w mieszkaniu nad kawiarnią „Józi” przy ul. Długiej wraz z Feliksem Baurytterem,
ale po miesiącu wskutek starań rodziny Bauryttera, która
opłaciła gen. Rozwadowskiego – prowadzącego śledz-

~ 6 ~

two w Cytadeli, został zwolniony. Na początku stycznia
1863 r. Chądzyński wziął dymisję od władz sądowych
i udał się do powstania w Płockie i był komisarzem Rządu Narodowego. Odznaczył się tam wiernością ideologii
radykalnej Centralnego Komitetu Narodowego w sprawie włościańskiej i patriotyzmem. Po upadku powstania
znalazł się na emigracji żył jeszcze w 1888 r. Autor „Pamiętnika powstańca z lat 1861-1863”.

a następnie oddany został pod nadzór policyjny w Raciążu, gdzie zapoznał kpt. Wolskiego. Skazany na karę
śmierci przez rozstrzelanie w Twierdzy Modlin 10 lutego 1863 r. wraz z kpt. Kazimierzem Wolskim.
Rozenthal
Syn pastora z Sierpca. Brał udział w zrywaniu emblematów carskich w Drobinie i Raciążu.

Edward Postrych
Dowódca jednego z oddziałów biorących udział
w nieudanym ataku na Płock w nocy z 22/23 stycznia
1863 r.
Władysław Markiewicz
Podporucznik. Na wieść o wybuchu Powstania
Styczniowego zdezerterował z rosyjskiego Pułku Witebskiego, za co odbył wyrok w więzieniu w Cytadeli,

Do końca marca 1863 r. pod dowództwem ppłk Nabokowa stacjonował w Uniecku oddział wojsk rosyjskich, który po rozwiązaniu oddziału gen. Zygmunta
Padlewskiego, wycofał się do Płońska. Wieść o wydarzeniach w Uniecku, dotarły do poety i dramaturga
Władysława Ludwika Anczyca (1823-1883), który
w swoim tomiku poezji powstańczej „Pieśni zbudzonych i inne poezye”, poświęcił temu wydarzeniu wiersz
pt: „Jeniec”.

„JENIEC”


„Pod Unieckiem żołdactwo napadło
Garstkę naszych, snem ujętą w borze
Pierzchła wiara po krótkim oporze,
Kilku legło, kilku się przekradło,
Kilku skryli dobrzy kmiecie z wioski,
Kilkunastu w niewolę ujęto.
Wiódł na braci na Moskwę przeklętą
Zmoskalony Polak, Sierzputowski.



Jeńców kazał ten Polak wyrodny
Wiązać do drzew, gdy sił im starczy
I żołdakom strzelać jak do celu,
Pośród jeńców był młodzian urodny,
Wszystkie myśli poświęcił dla Polski;
Cytadela warszawska go znała,
Harda dusza śród silnego ciała,
A nazwisko nosił: Kazimierz Wolski.



Będziesz wisiał – prośby, gniew daremny
Będziesz wisiał, przysięgam na Trójcę!
Wolski spojrzał z pogardą na zabójcę
I rzekł chłodno: „Ach jaki nikczemny…
Żem w tej mocy, urągasz mi podły,
A pełzałbyś, gdybyś sam był w matni,
Mnie do boju głos Polski, jęk bratni,
Ciebie chresty i służalstwo wiodły.



Matka jęczy, wróg szarpie jej ciało,
Giną bracia, rodacy w Sybirze,
Płoną grody, a ty nędzny zbirze
W łono święte, co ci życie dało,
Nóż zatapiasz!
Ja cię przed Sąd Boski
Zapozywam ojczyzny imieniem,
Zdrajcy kraju ze sprzedanem sumieniem,
Ja cię wzywam, słyszysz? Sierzputowski!
Bądź przeklęty!
Dziejów naszych karty
Znów, o Panie, podła zdrada znaczysz,
Kiedyż, kiedyż, przebaczyć nam raczysz?!



Z Garibaldim walczył w włoskiej ziemi,
A miał serce jak z ognia, jak z lawy,
Więc swem męstwem prześcigał Żuawy,
Kiedy potem stanął między swymi,
Uwolniony z więzień cytadeli,
Do powstania przylgnął sercem całem,
Zebrał oddział, dowodził oddziałem,
Aż go wreszcie pod Unieckiem wzięli.



Sierzputowski zdrajca, pies wierutny
Gdy go poznał, ucieszył się łupem
I drwić począł: – Cóż? Będziemy trupem,
Nie dziw, nie dziw, że pan taki smutny,
No, no, proszę mamy jenerała,
Tfu, buntownik! Pan jenerał Wolski!
Tfu! Gdybym miał choć jeden nerw polski,
Tobym kazał wraz go wypruć z ciała.

Sierzputowski spieniony, rozżarty

Krzyknie: „Brać go! miateznik, król polski,
Hej rabata! Pal mu w łeb! „- zagrzmiało
I kul kilka ugodziło w ciało
I za wolność padł Kazimierz Wolski.”
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Styczniowa potyczka z roku 1863, jest uważana za
najważniejsze wydarzenie w dziejach miejscowości
Unieck oraz z militarnego punktu widzenia tamtego
okresu. Było to pierwsze starcie powstańczych oddziałów z regularną armią rosyjską na terenie ówczesnego powiatu mławskiego, na terenie województwa
płockiego – naszego skrawka państwa, jakim było
Królestwo Kongresowe.

Sztandar powstańczy z 1863 r.
Oprócz powstańczego godła Rzeczypospolitej,
zawierającego znaki trzech narodów skupionych
wokół – Jasnogórska Królowa.

Pomnik o zarazem grób – Ku Pamięci Powstańców Styczniowych z 28.01.1863 r. na cmentarzu paraﬁalnym w Uniecku. Maszt ﬂagowy przy mogile, został w lipcu 2018 r. ufundowany przez ówczesnego Wójta Gminy Raciąż p. Ryszarda
Giszczaka. Flagę – banderę powstańczą, w lipcu 2018 r. ufundował mieszkaniec Jeżewa-Wesel p. Artur Zybała. Od stycznia 2019 r. opiekę nad mogiłą i patronat objęła – Jednostka
Strzelecka 1863 im. Powstańców Styczniowych w Uniecku.

Objaśnienia:
1. banda – nazwane przez Rosjan, polskie oddziały powstańcze.
2. z uwagi na to, że Rosja używała w tym czasie kalendarza juliańskiego, zachodzi różnica w datach i czasie. Oczywiście gen.
Semeka stanowczo pisze o dniu 28 stycznia.
3. sotnia – pododdział wojska, nazwa pochodząca od liczebności, konny oddział kozaków, odpowiednik szwadronu w wojskach carskiej Rosji.
4. informację oraz część życiorysu dotyczącą osoby powstańca styczniowego i weterana Jana Konarskiego, uzyskał autor
powyższej publikacji jesienią 2019 r. od praprawnuka – kmdr ppor. rez. Mariusza Konarskiego.

W kolejnej publikacji z serii „Moja mała Ojczyzna” część 6 –
„Wojsko Polskie w Powstaniu Styczniowym 1863-1864”
Wykorzystano materiały:
•
•
•
•
•

Działania wojenne w guberni płockiej 1863,
S. Zieliński, autor pracy pt: „Bitwy i potyczki 1863-1864”, Szwajcaria 1913,
Jerzy Borowski, „Potyczka w Uniecku”, „Ziemia Zawkrzeńska” T.XII, Mława 2008,
Jerzy Borowski, „Przemiany ludnościowe i gospodarcze w paraﬁi Unieck w latach 1815-1914” praca magisterska napisana
na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod kierownictwem prof. Jacka Staszewskiego, Toruń 1997,
Zbigniew Chądzyński, „Wspomnienia powstańca z lat 1861-1863”, Warszawa 1963.
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