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Witaj  maj,  3 maj!Witaj  maj,  3 maj!

Wewnątrz tego numeru „Głosu Raciąża” znajdą Państwo szcze-
gółowe wytyczne dotyczące zasad hodowli ptaków na terenie 
zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI).

19 i 20 maja 2021 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Raciążu przy pomocy Wojska Obrony Terytorial-
nej z Ciechanowa dystrybuowali żywność otrzymaną z Banku 
Żywności w Ciechanowie.

W tym roku obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
Ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, 

obchody tego ważnego państwowego święta były skromniejsze niż w ubiegłych latach.

ŻYWNOŚĆ ŻYWNOŚĆ 
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Na obszarze zagrożonym, o którym mowa, nakazuje się:
1) trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt;
2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfi kowania dalszego rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (HPAI) do zakładów, poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo, powiatowego lekarza 
weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt 
utrzymywanych w zakładach;

3) zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu;
4) zastosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze ptakami 

utrzymywanymi bądź wszystkich osób wchodzących do zakładu lub opuszczających go, a także w odniesieniu do środków 
transportu, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez:
a) wykorzystywanie do przemieszczania ptaków utrzymywanych oraz produktów z tych ptaków w obrębie i z obszaru 

zagrożonego oraz przez taki obszar środków transportu skonstruowanych i utrzymywanych w sposób zapobiegający 
wszelkim przeciekom lub ucieczkom zwierząt, produktów lub wszelkich elementów stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia zwierząt,

b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu ptaków, ich 
mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do zakładu lub z niego 
wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków, 

c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące, 
w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

5) prowadzenie ewidencji: 
a) wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej, oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu 

lekarzowi weterynarii na jego wniosek,
b) czyszczenia i odkażania środków transportu, o których mowa w pkt 4 w lit. a;
6) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub 

uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009.
RED

19 i 20 maja 2021 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Raciążu przy pomocy Wojska Obrony Tery-
torialnej z Ciechanowa dystrybuowali żywność otrzymaną 
z Banku Żywności w Ciechanowie. Rozdysponowano 3 377 kg 
żywności o łącznej wartości 17 968,73 zł. Żywność otrzymały 
osoby, które zostały zakwalifi kowane w październiku 2020 do 
otrzymania pomocy żywnościowej w Ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfi nansowano 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
W ramach podprogramu 2020 w roku 2021 planowane są jesz-
cze 2 wydania żywności. 
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Czym będzie Okienko dla rolnika

„Okienko dla rolnika” ma być skoncentrowanym źródłem 
wiedzy i miejscem załatwienia różnych spraw przez rolników.

– Chcemy, aby z jednego miejsca, jednym loginem i hasłem, 
np. przez profi l zaufany, mieszkaniec obszarów wiejskich mógł 
w prosty sposób załatwić wiele spraw w zakresie rolnictwa – 
podkreśla minister Grzegorz Puda.

Poprzez integrację różnych systemów i baz danych poszcze-
gólnych instytucji, rolnik nie będzie musiał podawać wielu 
informacji, ponieważ te będą pozyskiwane automatycznie do 
wniosku, który będzie miał zamiar złożyć. To pozwoli ograni-
czyć do niezbędnego minimum ilość wykonywanych czynno-
ści oraz zaoszczędzić czas na załatwienie konkretnej sprawy. 
Dodatkowo planujemy uprościć i usprawnić niektóre już teraz 
udostępniane usługi świadczone przez nasze jednostki Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego czy poszczególne Inspekcje.

Wnioski przez internet – 
pierwszy krok w kierunku cyfryzacji rolnictwa

W ubiegłym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, zrobiło pierwszy 
krok w kierunku cyfryzacji rolnictwa, polegało ono na utworze-
niu na stronie Gov.pl e-usługi umożliwiającą rolnikom składa-
nie wniosków o oszacowanie strat w ich uprawach spowodowa-
nych suszą. Dzięki temu nie ma już konieczności powoływania 
przez wojewodów tysięcy komisji, angażowania szeregu osób, 
a co ważne, ocena poziomu strat w uprawach odbywa się w spo-
sób jednolity, w oparciu o bardzo szczegółowe dane opracowa-
ne przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) 
oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej (IERiGŻ). Cały czas jest udoskonalane to narzędzie. W tym 
celu IUNG od ubiegłego roku wykorzystuje dane radarowe, 
które pozwalają na większą precyzję, niż dane pochodzące 
z naziemnych stacji meteorologicznych.

Uruchomienie tej aplikacji dało wymierne korzyści np. 
zmniejszenie ilości wypełnianych dokumentów, oszczędności 
czasu itp. I właśnie dlatego, we współpracy z KPRM, podjęto 
prace nad rozszerzeniem zakresu usług cyfrowych i spraw, któ-
re rolnik będzie mógł załatwić nie wychodząc z domu.

Zaangażowane instytucje

Dwa tygodnie temu (15 kwietnia 2021 r.) zostało zawarte sto-
sowne porozumienie pomiędzy zaangażowanymi instytucjami, 
które pozwoli na opracowanie i udostępnienie wybranych usług 

cyfrowych dla rolnika w ramach tzw. „Okienka dla Rolnika”. 
Oprócz MRiRW oraz KPRM w projekt zostały zaangażowane 
również Jednostki Podległe i Nadzorowane Ministerstwu tj.:
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
Głównym Inspektoratem Weterynarii,
Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-

żywczych oraz
Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Co na początek

Budowa usług cyfrowych jest procesem złożonym, wy-
magającym przebudowy i dostosowania systemów informa-
tycznych w poszczególnych jednostkach. Dlatego w ramach 
„Okienka dla Rolnika” na chwilę obecną zostały wybrane kilka 
usług, które chcemy wdrożyć w ciągu 1-1,5 roku. Będą to usłu-
gi, które zastąpią dotychczasową papierową formę wniosków 
formą elektroniczną i będą dotyczyły wniosku:
zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego;
rolniczego handlu detalicznego (RHD);
zgłoszenia do KRUS umów dzierżawy;
wniosku o wypłatę zawieszonej części emerytury (ren-

ty);
zgłaszanie umów cywilnoprawnych;
wniosku o dopłatę do materiału siewnego;
wniosek o ocenę polową materiału siewnego oraz mate-

riału szkółkarskiego;
wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych oraz
systemu obsługi producentów ekologicznych.

E-recepta weterynaryjna

Dodatkowo, w ramach Porozumienia (poza wydzieloną stre-
fą „Okienka dla Rolnika”) planowane jest modyfi kacja systemu 
eRecepty na potrzeby leczenia zwierząt. Rozszerzenie systemu 
eRecepta, który jest częścią Internetowego Konta Pacjenta (IKP 
– pacjent.gov.pl), o recepty wydawane przez lekarzy wetery-
narii. Dzięki rozszerzeniu będzie można pobrać, przeglądać, 
a przede wszystkim realizować recepty wystawione przez leka-
rza weterynarii.

MRiRW, DZ

OKIENKO DLA ROLNIKA – OKIENKO DLA ROLNIKA – 
CYFRYZACJA ROLNICTWACYFRYZACJA ROLNICTWA

Pandemia COVID-19 zmieniła funkcjonowanie gospo-
darki, w tym także rolnictwa. Uwidoczniła, jak ważna 
staje się sprawna komunikacja na odległość oraz moż-
liwość załatwiania swoich spraw, w tym urzędowych 
przez internet. Stąd pomysł, aby na portalu Gov.pl 
utworzyć osobną podstronę poświęconą działaniom na 
rzecz rolnika w ramach tzw. 
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Wsparcie na zalesienie przyznawane 
jest rolnikom, którzy są właścicielami 
lub współwłaścicielami gruntów prze-
znaczonych do zalesienia lub gdy grunty 
te stanowią własność małżonka. Bene-
fi cjentem w zakresie kosztów założenia 
uprawy leśnej mogą być również jednost-
ki samorządu terytorialnego i jednostki 
organizacyjne gmin, powiatów oraz wo-
jewództw.

Pomoc przyznawana jest na założe-
nie uprawy leśnej. Jest to jednorazowe 
wsparcie na zalesienie w wysokości od 
8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha. W kolejnych 
5 latach wypłacana jest premia pielę-
gnacyjna w wysokości od 794 zł/ha do 

1 628 zł/ha. Dodatkowo przez 12 lat przy-
znawana jest premia zalesieniowa (bę-
dąca rekompensatą za wyłączenie grun-
tu z produkcji rolniczej) w wysokości 
1 215 zł/ha.

W 2021 r. wprowadzono korzystną 
zmianę dla benefi cjentów poddziałania 
zalesieniowego, polegającą na zwiększe-
niu z 20 ha do 40 ha maksymalnej po-
wierzchni, do której można ubiegać się o 
pomoc. Zmiana umożliwi benefi cjentom, 
którzy uczestniczyli w poddziałaniu zale-
sieniowym ubieganie się o pomoc do no-
wych powierzchni, natomiast nowi wnio-
skodawcy będą mieli możliwość wniosko-
wania o pomoc do większego obszaru.

Wnioski można składać w biurach 
powiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, właściwych 
ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę wnioskodawcy.

Informacje na temat poddziałania 
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie te-
renów zalesionych” można otrzymać 
w biurach powiatowych i oddziałach 
regionalnych ARiMR, pod numerem 
bezpłatnej infolinii 800  38  00  84 oraz 
na stronach internetowych www.arimr.
gov.pl. 

MRiRW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofi nansowa-
nie w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zaintereso-
wanych o składanie informacji w formie pisemnej na obowiązu-
jących drukach, podając planowane ilości odpadów (1 Mg = 1 
tona) w podziale na poszczególne rodzaje. Druki można pobrać 
ze strony internetowej Gminy Raciąż lub odebrać w pok. nr 4 w 
Urzędzie Gminy w Raciążu.

Wypełnioną informację wraz z załącznikami należy złożyć 
w Urzędzie Gminy w Raciążu, pok. nr 14 (Sekretariat) w osta-
tecznym terminie do 18 czerwca 2021 r.

Nabór wniosków Nabór wniosków 
o wsparcie na zalesianieo wsparcie na zalesianie
Od 1 czerwca do 
2 sierpnia odbywać się 
będzie nabór wniosków 
o przyznanie wsparcia 
na zalesienie w ramach 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Nabór wniosków w ramach programu Nabór wniosków w ramach programu 
priorytetowego „Usuwanie folii priorytetowego „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”pochodzących z działalności rolniczej”

Załączniki można pobrać ze strony internetowej gminara-
ciaz.pl bądź bezpośrednie w Urzędzie Gminy. 

RED
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Obchody zapoczątkowała msza świę-
ta w intencji ojczyzny, którą odprawili 
wspólnie proboszcz raciąskiej parafi i ks. 
Wiesław Kosiński oraz ks. Łukasz Gach. 
W kościele parafi alnym w Raciążu obec-
ni byli przedstawiciele władz samorzą-
dowych, a także mieszkańcy miasta oraz 
gminy Raciąż. 

Po zakończeniu nabożeństwa, przy 
zachowaniu zasad bezpieczeństwa, pod 
Pomnikiem Pamięci przy MCKSiR zło-
żone zostały wieńce i kwiaty. W imieniu 
władz Gminy Raciąż kwiaty złożyli Wójt 
Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski wraz 
z Przewodniczącą Rady Gminy Gra-
żyną Rogowską. Twórców Konstytucji 
3 maja uczcili również Burmistrz Ma-
riusz Godlewski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Chrzanowski i wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej Marzan-
na Kubińska, przedstawiciele Związku 
Kombatantów RP i byłych Więźniów 
Politycznych. Paweł Chrzanowski razem 
z radnym Rady Miejskiej Jerzym Lawen-
dowskim, przedstawiciel zarządu Powia-
tu Płońskiego Artur Adamski, a także 
przedstawiciele raciąskich szkół – wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stani-
sława Konarskiego w Raciążu Elżbieta 
Tobolska, wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Raciążu Monika Chłopik oraz Aneta 
Chyczewska. Wartę honorową przy Po-
mniku Pamięci wystawili strzelcy z ra-
ciąskiego Plutonu Strzeleckiego. 

Przypomnijmy, że Konstytucja 3 ma-
ja została uchwalona w 1791 roku i była 
pierwszą ustawą zasadniczą uchwaloną 
w Europie, a drugą na świecie (po kon-
stytucji amerykańskiej). Konstytucja 
m.in. zmieniała ustrój państwa na mo-
narchię dziedziczną, zrównywała prawa 
osobiste szlachty i mieszczan czy znosiła 
liberum veto. Obowiązywała tylko przez 
rok, po tym jak została obalona przez 
konfederację targowicką przy pomocy 
wojsk rosyjskich.

UG Raciąż, DZ

Świę to Konstytucj i  3 majaŚwię to Konstytucj i  3 maja
W tym roku obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ze względu 
na wciąż obowiązujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, obchody tego 
ważnego państwowego święta były skromniejsze niż w ubiegłych latach. 
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Wysokość pomocy jaką można otrzy-
mać w ramach „Premii dla młodych 
rolników” wynosi 150 tys. zł. Mogą się 
o nią ubiegać osoby, które m.in. w dniu 
złożenia wniosku mają nie więcej niż 
40 lat, posiadają odpowiednie kwalifi ka-
cje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 

36 miesięcy od dnia doręczenia decy-
zji o przyznaniu pomocy. Wnioskujący 
powinni być właścicielami gospodar-
stwa rolnego o powierzchni co najmniej 
1 hektara. Muszą też prowadzić działal-
ność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 
24 miesiące przed dniem złożenia wnio-

sku o przyznanie pomocy. Młody rolnik 
powinien również posiadać lub utwo-
rzyć – najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od 
otrzymania decyzji o przyznaniu pomo-
cy – gospodarstwo o wielkości ekono-
micznej mieszczącej się w przedziale od 
13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzch-
nia takiego gospodarstwa powinna być 
równa co najmniej średniej powierzchni 
gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było 
to 11,04 ha), a w województwach o śred-
niej powierzchni gospodarstwa niższej 
od średniej krajowej powinna osiągnąć 
wielkość średniej wojewódzkiej. Innym 
warunkiem, który rolnik musi spełnić 
jest przedłożenie biznesplanu dotyczące-
go rozwoju gospodarstwa.

Premia dla młodych rolników musi 
w całości zostać przeznaczona na prowa-
dzenie gospodarstwa lub przygotowanie 
do sprzedaży wytwarzanych w nim pro-
duktów rolnych. Środki będą wypłacane 
w dwóch ratach:
• 120 tys. zł – po spełnieniu warunków 

do przyznania pomocy;
• 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski o przyznanie pomocy należy 
składać do oddziału regionalnego ARiMR 
właściwego ze względu na miejsce po-
łożenia gospodarstwa. Można to zrobić 
osobiście, np. korzystając z wrzutni; prze-
syłką rejestrowaną nadaną w placówce 
Poczty Polskiej lub elektronicznie – za po-
średnictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Dotychczas, w całym okresie realiza-
cji PROW 2014-2020, ARiMR przyzna-
ła blisko 25 tys. młodych rolników ok. 
3 mld zł.

Szczegółowe informacje znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej arimr.gov.pl, 
w zakładce PROW 2014-2020. 

ARiMR, DZ

WNIOSKI  O  PREMIE…  //  OGŁOSZENIE

Do 30 czerwca można składać Do 30 czerwca można składać 
wnioski o premie dla młodych rolnikówwnioski o premie dla młodych rolników
Nie do 29 maja, a do 
30 czerwca młodzi rolnicy 
mogą składać wnioski 
o przyznanie bezzwrot-
nej premii na rozpoczęcie 
gospodarowania. Pomoc 
fi nansowana jest z budżetu 
PROW 2014-2020.
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Szczególnie trudny dla druhów jest 
czas pandemii, kiedy wszystkie służby 
są w pełnej gotowości. Ale gotowość to 
jedno. Aby ochotnicy mogli jak najlepiej 
wywiązywać się z powierzonych im za-
dań i uczestniczyć w różnego rodzaju ak-
cjach potrzebny jest profesjonalny sprzęt 
– mówi cytowany przez portal mazovia.
pl marszałek Adam Struzik. 

Wsparcie z budżetu Mazowsza otrzy-
mają jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Koziebród, Uniecka i Raciąża. 
W sumie dofi nansowania wyniosą ponad 
43,5 tys. złotych. 

Termin złożenia wniosków 
o przyznanie premii na 
„Restrukturyzację małych 
gospodarstw” został wydłużony 
z 29 maja do 30 czerwca. 
Można uzyskać na ten cel 
60 tys. zł.

O wsparcie fi nansowe na „Restruktu-
ryzację małych gospodarstw” może sta-
rać się rolnik posiadający gospodarstwo 
obejmujące co najmniej 1 hektar użyt-
ków rolnych lub nieruchomość służącą 
do prowadzenia produkcji w zakresie 
działów specjalnych produkcji rolnej. 
Bardzo ważne jest to, by wielkość eko-
nomiczna gospodarstwa nie przekraczała 
13 tys. euro. Wniosek może złożyć oso-
ba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, 
jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu 
jednoczesnego prowadzenia działalności 
gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba 
natomiast spełnić jeszcze inny warunek – 
przychody z działalności rolniczej muszą 
stanowić co najmniej 25 proc. wszyst-
kich przychodów.

Premia na „Restrukturyzację małych 
gospodarstw” wynosi 60 tys. zł i jest 
wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza – 
w wysokości 48 tys. zł po otrzymaniu 
decyzji i złożeniu przez benefi cjenta 

wniosku o płatność, druga – 12 tys. zł po 
prawidłowej realizacji biznesplanu.

Pomoc musi zostać w całości prze-
znaczona na prowadzenie gospodarstwa 
lub przygotowanie do sprzedaży wytwa-
rzanych w nim produktów rolnych. Przy-
najmniej 80 proc. premii trzeba wydać 
na inwestycje w środki trwałe (budowę 
lub remont budynków; nabycie nowych 
maszyn; zakup gruntów, stada podsta-
wowego zwierząt; zakładanie sadów 
i plantacji wieloletnich gatunków). Taką 
pomoc w ramach PROW 2014-2020 
można uzyskać raz, a w przypadku mał-
żonków przysługuje ona tylko jednemu z 
nich – niezależnie od tego, czy prowadzą 
wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie wsparcia moż-
na składać w oddziałach regionalnych 
ARiMR, osobiście lub przez pełnomoc-
nika np. korzystając z wrzutni, a także 
w formie dokumentu elektronicznego 
wysłanego za pośrednictwem platfor-
my ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, 
nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Trwający nabór jest już dziewiątym 
z kolei fi nansowanym z budżetu PROW 
2014-2020. Pomoc przyznano dotąd po-
nad 45 tys. rolników, a jej wysokość wy-
nosi łącznie ponad 2,7 mld zł.

Szczegółowe informacje znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej arimr.gov.pl, 
w zakładce PROW 2014-2020. 

ARiMR, DZ

Restrukturyzacja małych gospodarstw – Restrukturyzacja małych gospodarstw – 
wnioski można składać do końca czerwcawnioski można składać do końca czerwca

Lp. Jednostka OSP Przedmiot dofi nansowania Kwota 
dofi nansowania 

1. OSP Raciąż Sprzęt specjalistyczny 11 000,00 zł

2. OSP Koziebrody Sprzęt specjalistyczny 18 000,00 zł

3. OSP Unieck Sprzęt specjalistyczny 14 550,00 zł

Pieniądze dla jednostek OSP z Gminy RaciążPieniądze dla jednostek OSP z Gminy Raciąż
Radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o przekazaniu wsparcia dla mazowieckich 
jednostek OSP. Strażacy ochotnicy z Mazowsza zostaną doposażeni w profesjonalny sprzęt i lekkie 
samochody ratownicze. Pieniądze trafi ą m.in. do jednostek z naszej Gminy. 

Na Mazowszu działa blisko 2 tys. 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Tylko 
w ubiegłym roku wyjechały do akcji po-

nad 55 tys. razy, z czego do samych poża-
rów odnotowano 20 tys. wyjazdów.

RED
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Nowe rozwiązania, zaproponowane w projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiej-
skich, zapewnią kompleksową regulację kwestii 
związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjo-
nowaniem kół gospodyń wiejskich. Zmienią się 
również przepisy określające przekazywanie po-
mocy fi nansowej kołom gospodyń wiejskich. Co 
roku będzie to łącznie ok. 40 mln zł. Rząd rozważa 
zwiększenie fi nansowania programu w kolejnych 
etapach.

Najważniejsze rozwiązania
Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł udzielić 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji 
na realizację pomocy fi nansowej dla kół gospodyń wiej-
skich. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania wsparcia 
oraz jego wysokość zostaną określone w rozporządzeniu. 
Rocznie rząd chce przeznaczać na ten cel ok. 40 mln zł.

Kompetencje dotyczące pomocy udzielanej kołom gospo-
dyń wiejskich na realizację swoich zadań zostały przenie-
sione od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalne-
go, do ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Wprowadzono zmiany dotyczące podejmowania roz-
strzygnięć dotyczących wpisu kół gospodyń wiejskich do 
rejestru oraz przyznawania pomocy fi nansowej. Decyzje o 
wpisie do rejestru danego koła oraz decyzje dotyczące przy-
znania pomocy wydawać będzie kierownik biura powiato-
wego ARiMR.

Doprecyzowano przepisy dotyczące reprezentacji koła go-
spodyń wiejskich przed jego wpisem do rejestru. Dotych-
czasowe przepisy zakładają, że do czasu rejestracji koła 
i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez ko-
mitet założycielski. W projekcie dodano przepisy, które 
uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis 
do rejestru miały wybrany zarząd, który je reprezentuje.

Doprecyzowano przepisy dotyczące udostępnienia informa-
cji z rejestru kół gospodyń wiejskich prowadzonego przez 
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Chodzi o wyłączenie jawności niektórych danych dotyczą-
cych członków kół gospodyń wiejskich, tj. numeru PESEL 
oraz miejsca stałego zamieszkania.

Doprecyzowano zasady postępowania likwidacyjnego 
koła gospodyń wiejskich. Chodzi m.in. o utrzymanie bytu 
prawnego koła w sytuacji, gdy np. z przyczyn losowych, 
zmniejszy się liczba członków koła poniżej wymaganej, 
a koło ma dalszą wolę działania. Nowe przepisy umożliwią 
kołu rozszerzenie listy członków do minimalnego stanu, 
w określonym terminie.

Koła gospodyń wiejskich to dobrowolne – niezależne od 
administracji rządowej i samorządowej – społeczne organiza-
cje mieszkańców wsi, aktywnie działające na rzecz środowisk 
wiejskich. Już w 2018 r. rząd umożliwił tym organizacjom uzy-
skanie osobowości prawnej poprzez wpis do Krajowego Re-
jestru Kół Gospodyń Wiejskich, a tym samym dał możliwość 
samodzielnego działania we wszystkich stosunkach prawnych. 
Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 10 tys. kół gospodyń wiej-
skich.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiej-
skich, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, 
przyjęła 19 maja br. Rada Ministrów.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepi-
sów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

MRiRW, DZ

…ROZWIĄZANIA  DLA  KGW…  //  REHABILITACJA…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchamia nowy profi l 
rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19.

Rehabilitacja ta będzie organizowana w dwóch Centrach Rehabilitacji Rolników 
KRUS: w Jedlcu od 24.05.2021 r. i w Szklarskiej Porębie od 4.06.2021 r.

Procedury kierowania na rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie 
COVID-19 obowiązują, jak przy kierowaniu na rehabilitację osób ze schorzeniami 
układu ruchu i układu krążenia.

Podstawą jest jednak udokumentowana choroba COVID-19.
Wszystkich zainteresowanych w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kon-

takt z najbliższym oddziałem regionalnym lub placówką terenową KRUS.
KRUS, DZ

Rehabilitacja lecznicza Rehabilitacja lecznicza 
dla osób po przebytej chorobie COVID-19dla osób po przebytej chorobie COVID-19

Propozycje nowych rozwiązań Propozycje nowych rozwiązań 
dla Kół Gospodyń Wiejskichdla Kół Gospodyń Wiejskich
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Najbezpieczniejszą i najbardziej 
rekomendowaną metodą jest samo-
spis internetowy przez formularz 
wyłącznie na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Statystycznego 
dostępnej pod adresem spis.gov.pl. 
Osoby, które mają problem z doko-
naniem samospisu internetowego po-
winny zasięgnąć pomocy u członków 
rodziny (np. dzieci czy wnuków) lub 
sąsiadów.

Osoby, które nie mają dostępu do 
Internetu, mogą spisać się przez tele-
fon, dzwoniąc na infolinię spisową 
pod numer telefonu: 22 279 99 99. 
Infolinia czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-18:00. 
Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza 
z punktu widzenia osób starszych, 
gdyż wtedy sami inicjują kontakt 
i nie muszą obawiać się czy zgłasza-
jąca się do nich osoba jest prawdzi-
wym rachmistrzem spisowym.

Należy uważać na wszelkie ko-
munikaty przychodzące z nieznanych 
źródeł. a wśród nich na: e-maile, 
SMS-y, media społecznościowe czy 
komunikatory. Pod żadnym pozorem 
nie powinno się klikać w linki zawar-
te w podejrzanych wiadomościach, 
ponieważ mogą one prowadzić do 
stron czy aplikacji, które przechwycą 
nasze dane. Do spisu należy się logo-
wać wyłącznie poprzez autoryzowa-
ną stronę spis.gov.pl. 

Źródło: mazovia.pl

SENIORZE, SENIORZE, 

SPRAWDŹ SPRAWDŹ 

RACHMISTRZA, RACHMISTRZA, 

NIE DAJ SIĘ NIE DAJ SIĘ 

OSZUKAĆ!OSZUKAĆ!
Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora rozpoczyna nową akcję edukacyjną pt. „Seniorze, 
sprawdź Rachmistrza!”, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie 
weryfi kacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
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Stanisław Chojnacki urodził się 2 listopada 1901 r. 
we wsi  Ostrowy (gmina Białyszewo, powiat sierpecki);
syn Teofi la i Stefanii z Napiórkowskich.

WNIOSKI  O  DOPŁATY…  //  DZIEŃ  PATRONA

Rolnicy, którzy nie mają kompute-
rów lub obawiają się, że sami nie po-
radzą sobie z wypełnieniem wniosku, 
mogą liczyć na pomoc pracowników 
Agencji. Wszelkie wątpliwości z tym 
związane można konsultować dzwo-
niąc pod bezpłatny numer infolinii: 
800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 
7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00). 
W placówkach Agencji udostępnione 
zostały również stanowiska kompute-
rowe, przy których można wypełnić 
wniosek, a eksperci służą wsparciem 
w kwestiach technicznych. Ze względu 
na ograniczenia wprowadzone w związ-
ku z COVID-19 zalecamy, aby rolnicy, 
którzy chcą odwiedzić nasze biura po-

wiatowe, umówili się telefonicznie na 
konkretny termin. To pozwoli uniknąć 
kolejek i zadbać o bezpieczeństwo bene-
fi cjentów i pracowników ARiMR.

Do 25 maja do Agencji wpłynęło ok. 
850 tys. wniosków. Złożyło je 65,5 proc. 
uprawnionych.

ARiMR

8 MAJA DZIEŃ PATRONA8 MAJA DZIEŃ PATRONA

Wnioski o dopłaty Wnioski o dopłaty 
bezpośrednie za 2021 rok bezpośrednie za 2021 rok 
TYLKO przez internetTYLKO przez internet

ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać je-
dynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku 
zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia czy też wnioski dotyczące dopłat bezpośrednich 
w formie papierowej, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji 
eWniosekPlus. Ostatnim dniem na wypełnienie formularza jest 17 czerwca 2021 r. Można to zrobić 
również po tym terminie, jednak nie później niż do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia 
należne dopłaty będą pomniejszane o 1 proc.

Ukończył Koedukacyjne Gimnazjum 
Polskiej Macierzy Szkolnej im. Ignacego 
Mościckiego w Sierpcu. W tym czasie 
był harcerzem 1 Drużyny Harcerskiej im. 
Jakuba Jasińskiego, jaka działała przy 
sierpeckim gimnazjum.

W 1920 roku brał czynny udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej w randze 
Strzelca. W roku szkolnym 1921/1922 
podjął pracę nauczyciela w Zawidzu 
Kościelnym W 1922 roku przybył do 
Krajkowa, gdzie położył podwaliny pod 
miejscową oświatę. Był budowniczym 

dwóch budynków szkolnych i wielkim 
społecznikiem. W okresie międzywojen-
nym działał w kontrwywiadzie, był ofi -
cerem 11 Oddziału Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, oddelegowanym do 
prac zabezpieczających bezpieczeństwo 
państwa Polskiego. 7 kwietnia 1940 
roku został aresztowany i wywieziony 
do Mauthausen (nr obozowy 14904). 
18 sierpnia 1940 roku zginął jako polski 
nauczyciel.

SP Krajkowo 
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Tuż przed majówką przedstawicielka 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 
przekazała na ręce Pani Sekretarz Anny 
Dumińskiej-Kierskiej fl agi Województwa 
Mazowieckiego oraz list od Marszałka 
Adama Struzika. Zgodnie z podjętą przez 
Sejmik Województwa Mazowieckiego 
uchwałą, fl aga województwa może 
towarzyszyć nam już nie tylko podczas 
ofi cjalnych uroczystości, lecz także 
na co dzień. 30 kwietnia została ona 
umieszczona na budynku Urzędu Gminy.

Przekazanie flagi i listu Przekazanie flagi i listu 
od Marszałka od Marszałka 

Adama StruzikaAdama Struzika

Kwitnący majKwitnący maj  



CZĘŚĆ IX

 „MOJA MAŁA OJCZYZNA”
Artur Zybała

Jeżewo – Wesel 2021GMINA RACIĄŻ

WOJSKO IMPERIUM CARSKIEGO  
W GUBERNI PŁOCKIEJ

1863-1864



Autor:  Artur Zybała
Wydawca: Gmina Raciąż, 09–140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2
Redakcja: Wanda Mierzejewska 
Druk:  Drukarnia SPRINT s.c., K. Kuźniewski i R. Przybyszewski, Ciechanów, ul. Pułtuska 70A 
Część IX  Jeżewo – Wesel 2021
Nakład:  1000 egz.



~ 3 ~

WOJSKA CARSKIE 
W KRÓLESTWIE POLSKIM

1863-1864 

Oddziały armii rosyjskiej stacjonujące na obszarze Królestwa Polskiego wchodziły 
w skład Armii Czynnej. W 1855 r. jej nazwę zmieniono na I Armię, a Warszawę wyznaczono 
na jej główną kwaterę. W związku z zaostrzającą się sytuacją polityczną w 1862 r. 
w Królestwie Polskim powołano Wojskowy Okręg Warszawski. Jego utworzenie wyprzedziło 
o dwa lata podobną reformę administracyjne. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
w Królestwie 14 października 1861 r. uprawnienia naczelników wojennych znacznie 
wzrosły, między innymi przez wprowadzenie zasady, że przestępstwa polityczne podlegały 
sądom wojskowym.

Podział odpowiedzialności terytorialnej między naczelników wojennych został 
określony rozkazem namiestnika hrabiego Karola Lamberta z 13 października 1861 r. na 
jego podstawie Królestwo zostało podzielone na siedem okręgów wojennych. Funkcję 
głównodowodzącego I Armii pełnili: Eduard Ramsay do 30 marca 1863 r., wielki książę 
Konstanty Mikołajewicz Romanow do 8 kwietnia 1863 r. oraz hrabia Fiodor Berg, a przy 
namiestniku i głównodowodzącym powołano Kancelarię do spraw Stanu Wojennego.

Dowódca I Armii działał za pośrednictwem szefa Sztabu Głównego, któremu podlegali 
naczelnicy wojenni okręgów, a na niższym szczeblu naczelnicy wojenni powiatów. Należy 
podkreślić, że władze wojskowe wypełniały podwójne zadanie: wobec podległych im 
oddziałów wojskowych pełniły funkcje dowódcze, natomiast w zakresie zarządu krajem 
przez naczelników wojennych i podporządkowanych im władz cywilnych np. żandarmeria 
i policja - funkcje administracyjne.

„Karta Płockoj” 
– rosyjska mapa terenu guberni płockiej.
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Przed wybuchem powstania styczniowego namiestnik i głównodowodzący rozka-
zami z 11 i 12 stycznia 1863 r. dokonał reorganizacji zarządów wojennych okręgów 
w Królestwie. Zostały one podzielone na dziewięć okręgów, które oddano w zarząd 
generałów dowodzących miejscowymi jednostkami wojskowymi. Podział ten przedsta-
wiał się następująco: 
v okręg płocki – gubernia płocka: 

– powiat lipnowski, 
– powiat mławski – pod który podlegały obecne miejscowości gm. Raciąż i miejsco-

wości powiatu płońskiego,
– powiat ostrołęcki, 
– powiat płocki, 
– powiat pułtuski, 
– powiat przasnyski, 

v okręg lubelski – gubernia lubelska
v okręg radomski – gubernia radomska 
v okręg kaliski – gubernia kaliska
v okręg warszawski – gubernia warszawska 
v okręg augustowski – gubernia augustowska
v okręg Drogi Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej 
v okręg Drogi Żelaznej Warszawsko-Petersburskiej – linia Warszawa-Łapy

Do obowiązków naczelników wojennych należało między innymi:

u ogłaszanie wszelkich rozporządzeń policyjnych, 
u utrzymanie ogólnego porządku i spokoju, obrona mieszkańców lojalnych wobec 

Rosji, 
u wykrywanie, aresztowanie oraz ściganie ludzi naruszających porządek ze szczegól-

nym uwzględnieniem podżegaczy, tajnych współpracowników i sprzyjających po-
wstaniu, 

u śledzenie i likwidacja „schadzek rewolucyjnych”, składów konnych poczt oraz 
tajnych drukarni i litografi i, niszczenie podburzających proklamacji, broszur itp.; 

u przegląd i rewizja podejrzanych miejsc, 
u nadzór miejsc publicznych, zapobieganie i rozwiązywanie zabronionych zebrań, 

manifestacji rewolucyjnych i wszelkich czynów mających na celu „wzburzenie umy-
słów przeciw prawu i rządowi”, 

u zabezpieczenie wszelkich śródków komunikacji i łączności, 
u zapobieganie i ściganie kontrabandy politycznej, 
u wydawanie paszportów i świadectw, wykrywanie i ściganie ludzi nieposiadających 

paszportów, włóczęgów itd., 
u ochrona własności publicznej, 
u kontrola nad wypełnianiem obowiązków przez włościan, 
u załatwienie spraw wynikających z przepisów stanu wojennego, 
u czuwanie nad szybkim rozpatrywaniem spraw „wojenno-śledczych”, 
u nadzór nad więzieniami i aresztami, 
u nadzór nad ścisłym przestrzeganiem rozporządzeń policyjnych i przepisów stanu 

wojennego.



~ 5 ~

Według danych rosyjskich 1 stycznia 1863 r. 
w Królestwie Polskim znajdowało się 

111.245 żołnierzy 
Ü 3 Dywizja Gwardii: 
– Lejbgwardii Litewski Pułk Piechoty
– Keksholmski Grenadierski (austriacki) Pułk 

Piechoty
– Petersburski Grenadierski (pruski) Pułk Pie-

choty
– Lejbgwardii Wołyński Pułk Piechoty
– Lejbgwardyjskiego Carsko–Sielskiego Batalio-

nu Strzelców 
– 3 Gwardyjskiej i Grenadierskiej Brygady Arty-

lerii – razem 11.191 żołnierzy.

Ü 2 Dywizja Kawalerii: 
– Noworosyjski i Jekaterynosławski Pułk Drago-

nów 
– Smoleński i Charkowski Pułk Ułanów 
– Mariupolski i Jelizawetgradzki Pułk Huzarów – 

razem 4.539 żołnierzy.

Ü 9 pułków kozackich w składzie: 
– Kozacki Pułk nr 3 – Sawostianowa
– Kozacki Pułk nr 10 – Anohina
– Kozacki Pułk nr 12 – Wołujewa
– Kozacki Pułk nr 18 – Redyczkina
– Kozacki Pułk nr 24 – Abakumowa
– Kozacki Pułk nr 28 – Mołczanowa
– Kozacki Pułk nr 31 – Surzyna
– Kozacki Pułk nr 36 – Dmitrewa
– Kozacki Pułk nr 39 – Serdynkowa 
– Dywizja Kozaków Kubańskich – razem 
 7.688 żołnierzy.

Ü 4 Dywizja Piechoty: 
– Biełozerski Pułk Piechoty
– Ołoniecki Pułk Piechoty
– Szlisselburgski Pułk Piechoty
– Ładożski Pułk Piechoty
– 4 Batalion Strzelców – razem 15.552 żołnierzy.

Ü 5 Dywizja Piechoty: 
– Archangielski Pułk Piechoty
– Wołogodzki Pułk Piechoty
– Kostromski Pułk Piechoty

– Halicki Pułk Piechoty
– 5 Batalion Strzelców – razem 15.563 żołnierzy

Ü 6 Dywizja piechoty 
    (6–я пехотная дивизия):
– 21 Muromski Pułk Piechoty
– 22 Niżegrodzki Pułk Piechoty
– 23 Nizowski Pułk Piechoty
– 24 Symbirski Pułk Piechoty
– 6 Batalion Strzelców – razem 16.354 żołnierzy
W latach 1861–1862 kwatermistrzem tej dywizji 
był płk Jarosław Dąbrowski.

Ü 7 Dywizja Piechoty: 
– 25 Smoleński Pułk Piechoty
– 26 Mohylewski Pułk Piechoty 
– 27 Witebski Pułk Piechoty
– 28 Połocki Pułk Piechoty
– 7 Batalion Strzelców – razem 15.377 żołnierzy 

oraz:
– 2 Dywizja Artylerii 
– 1 konna i 3 piesze brygady z dołączeniem 
 dońskiej, 
– 1 piesza i 1 konna bateria artylerii nr 1 – razem 

5.402 żołnierzy, ponadto:
– 3 parkowe brygady artylerii (2.698 żołnierzy)
– 3 bataliony saperów i 3 roty pontonierów 

(4.634)
– saperzy i pontonierzy w ruchomym arsenale 
 nr 2 (74)
– szwadron żandarmerii nr 1 (171)
– komenda służba przy sztabie wojsk (67)
– wojska zachodnie okręgu artylerii (3.266)

Ü Oddziały Zachodniego Okręgu 
    Inżynierii:
– komenda (111 żołnierzy)
– warsztaty (884)
– 10 okręgów wewnętrznej straży w nowogeor-

giewskim i zamojskim batalionie (2.035)
– 43 komendy inwalidów (5.443)
– 7 rot aresztanckich (145)



~ 6 ~

Odznaczenie
 Imperium Rosyjskiego 
 „Za Uśmierzenie Buntu 
Polskiego 1863-1864”
 wręczany rosyjskim 

żołnierzom
(rewers i awers medalu 

wraz ze wstążką).

Dodatkowo w styczniu 1863 r. do Kró-
lestwa skierowano pułk gwardyjski ułanów i 
grodzieński huzarów (1.743), w marcu 1863 r. 
2 Dywizję Grenadierów, 4 pułki: kijowski, 
taurydzki, żmudzki i moskiewski (8.028) i 
2 Batalion Grenadierów-Strzelców (1.097). 
Pułki te zostały uzupełnione trzecimi batalio-
nami tak, że liczba żołnierzy znajdujących się 

w tej dywizji zwiększyła się do 13.299, a w 
batalionie strzelców do 1.074. Po wszystkich 
zmianach 1 czerwca 1863 r. w Królestwie 
znajdowało się prawie 126 tys. żołnierzy, co 
stanowiło ok. 10 procent stanu armii carskiej. 
Po stłumieniu powstania na ziemiach ruskich 
i znacznym zmniejszeniu ruchu powstańcze-

go na Litwie i Żmudzi do Królestwa zostały 
skierowane z tych ziem nowe oddziały. We 
wrześniu 1863 r. liczebność armii rosyjskiej 
w Królestwie przekroczyła liczbę 150 tys. 
żołnierzy.

W okresie powstania styczniowego re-
krutacja odbywała się na podstawie ustawy 
Mikołaja I z 28 czerwca 1831 r. Wprowa-
dzała ona trzy rodzaje poboru: zwyczajny, 
zwiększony i nadzwyczajny. Nietypowo 
przebiegał pobór w 1863 r. Pierwotnie zarzą-
dzono go w wysokości 5 na 1000 mężczyzn, 
a kiedy uświadomiono sobie, że w Królestwie 
może dojść do rozruchów, zdecydowano się 
na przeprowadzenie poboru nadzwyczajnego 
powyżej 10 na 100 mężczyzn, Z poboru tego 
wyłączono gubernie zachodnie imperium, 
obawiając się rekrutowania tamtejszych Pola-
ków. Służbie wojskowej podlegali mężczyźni 
w wieku 20-35 lat, jedynie pobór nadzwy-
czajny mógł obejmować starszych.

Oddziały armii rosyjskiej tłumiące w 
Królestwie polski zryw niepodległościowy 
miały ogromną przewagę nad powstańcami. 
Przejawiała się ona w przewadze liczebnej 
regularnych oddziałów rosyjskich, systemie 
dowodzenia, bazie logistycznej i materialnej. 
Mimo posiadania takich atutów administra-
cja carska potrzebowały ponad 15 miesięcy 
na stłumienie głównych ognisk zapalnych 
powstania. Długotrwałość polskiego opo-
ru wynikała z ogromnej determinacji poli-
tycznej i stosowania przez Polaków taktyki 
partyzanckiej. Przy prowadzeniu przez obie 
strony tylko regularnych działań zbrojnych 
stłumienie powstania zajęłoby zapewne kil-
ka miesięcy.
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Dyslokacja 6 Dywizji Piechoty stacjonującej na terenie guberni płockiej w styczniu 1863 r. 
z podaniem nazw miejscowości do szczebla szwadronu, sotni, roty, baterii oraz stanu osobowego 

– stan na grudzień 1862 r.

Nazwa związku taktycznego Miejsce dyslokacji Stan etatowy

6 Dywizja Piechoty – Płock 
sztab

21 Muromski Pułk Piechoty – Płock 
sztab

1 batalion – sztab 1, 2 i 4 roty Płock

Brak danych
– 3 bataliony

– 3 roty strzelców

– 3 rota Płońsk/Raciąż 
2 batalion – sztab 6 i 7 roty Sierpc 
– 5 rota Rypin 
– 8 rota Dobrzyń n. Wisłą
3 batalion – cały Warszawa 
– 1 i 2 roty strzelców Lipno 
– 3 rota strzelców Skępe 

22 Niżegorodzki Pułk Piechoty – Przasnysz
sztab

1 batalion – sztab i 1 rota Mława

3.662
– 3 bataliony

– 3 roty strzelców

– 2 rota Przasnysz
– 3 rota Szreńsk 
– 4 rota Radzanów 
2 batalion – sztab 6 i 8 roty Ciechanów
– 5 rota Maków Mazowiecki
– 7 rota Przasnysz
3 batalion – sztab 9,11 i 12 roty Pułtusk
– 10 rota Ostrołęka
– 1 rota strzelców Chorzele
– 2 rota strzelców Jednorożec 
– 3 rota strzelców Krasnosielc

23 Niżowski Pułk Piechoty – Nowogieorgiewsk – Modlin
sztab

1, 2 i 3 batalion Nowogieorgiewsk–Modlin
Brak danych:
– 3 bataliony

– 3 roty strzelców

– 1 rota strzelców Zakroczym
– 2 rota strzelców Nowy Dwór
– 3 rota strzelców Nowogieorgiewsk–Modlin

24 Symbirski Pułk Piechoty – Suwałki
sztab

1 batalion – sztab i 1 rota Tykocin

3.639
– 3 bataliony

– 3 roty strzelców

– 2 i 3 rota Łomża
– 4 rota Zambrów
2 batalion – sztab 6 i 7 roty Augustów
– 5 rota Raczki
– 7 rota Piątnica
3 batalion – sztab 10 i 11 roty Kalwaria (ob. Litwa)
– 9 rota Mariampol (ob. Litwa)
– 12 rota Sejny
– 1, 2 i 3 rota strzelców Suwałki
6 batalion strzelców Suwałki 1.085 baon strzelców



Seria 
 „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

W kolejnej publikacji z serii „Moja mała Ojczyzna” część 10 –
„Wojsko carskie w tłumieniu Powstania Styczniowego 1863-1864”

Wykorzystano materiały:

• Tekst jest fragmentem artykułu o tym samym tytule, który ukazał się w albumie „Powstanie styczniowe”, wyda-
nym wspólnym nakładem Wydawnictwa Bellona, Muzeum Wojska Polskiego oraz Narodowego Centrum Kultury 
z okazji 150 rocznicy powstania styczniowego.

• Internet 

My jednak, w następnych częściach Zeszytów Historycznych skupimy się tylko na trzech pułkach 
rosyjskiej piechoty:
21 Muromski Pułk Piechoty stacjonujący w Płocku,
22 Niżegorodzki Pułk Piechoty stacjonujący w Przasnyszu,
23 Niżowski Pułk Piechoty stacjonujący w Nowogieorgiewsku, czyli w Modlinie,

które stacjonowały na terenie guberni płockiej i na tym terenie prowadziły działania skierowane 
przeciwko Powstańcom Styczniowym w latach 1863-1864. 


