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MILION ZŁOTYCH DLA GMINY RACIĄŻ!

18 czerwca 2021 roku w Ciechanowie Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski odebrał
z rąk Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła symboliczną promesę na doﬁnansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Więcej wewnątrz numeru.

Sukces
uczennicy z Koziebród!
Uczennica Szkoły
Podstawowej
w Koziebrodach
Maria Szczypa
zajęła III miejsce
w wojewódzkim
konkursie „Jestem
z Mazowsza – to
powód do dumy”.
Więcej na stronie 6.
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Program „Czyste Powietrze” w Gminie Raciąż
Wewnątrz tego numeru „Głosu Raciąża” znajdą Państwo informacje na temat programu
„Czyste Powietrze”, do którego włączyła się nasza gmina. Zainteresowane osoby będą mogły
ubiegać się o dofinansowanie np. na wymianę źródła ciepła. Więcej na stronie 5.
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XXV sesja Rady Gminy Raciąż
– WÓJT Z WOTUM ZAUFANIA
I ABSOLUTORIUM
30 czerwca 2021 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
w Raciążu odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Raciąż. Na sesji obecnych było 14 radnych, a także osoby spoza rady – Wójt
Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, Sekretarz Anna Dumińska-Kierska oraz Skarbnik Gminy Raciąż Barbara Rumianowska. Po
raz pierwszy od kilkunastu miesięcy na sesję zaproszeni zostali
sołtysi. W celu zachowania bezpieczeństwa wszyscy obecni w
sali byli wyposażeni w maseczki. Przed rozpoczęciem właściwej
części obrad miała miejsce miła uroczystość – Wójt Zbigniew Sadowski wręczył listy gratulacyjne zdobywczyni III miejsca w wojewódzkim konkursie „Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”
Marii Szczypa, jej rodzicom Sylwii i Jackowi Szczypa, a także
polonistce ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w
Koziebrodach Annie Kurkiewicz. Laureatka konkursu odczytała
również fragment swojego eseju na temat naszej gminy. Podczas
sesji zaprezentowany został Raport o stanie Gminy Raciąż za rok
2020, a także sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raciąż
również za rok 2020. Przedstawione zostały również opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady
Gminy dotyczące wspomnianego sprawozdania.
Podczas obrad Radni jednogłośnie podjęli uchwały dotyczące udzielenia Wójtowi Zbigniewowi Sadowskiemu wotum zaufania, a także absolutorium. Gospodarz gminy po zakończeniu
absolutoryjnego głosowania otrzymał kwiaty i podziękowania za
wykonaną pracę na rzecz Gminy. Zbigniew Sadowski podkreślił
jednak, że to efekt pracy wszystkich pracowników Urzędu Gminy
i wyraził nadzieję, że kolejny rok będzie równie owocny. Poniżej lista wszystkich uchwał, podjętych podczas XVII Sesji Rady
Gminy Raciąż:
 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raciąż wotum
zaufania,
 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Raciąż za 2020 rok,
 Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Raciąż
z tytułu wykonania budżetu Gminy Raciąż za 2020 rok,
 Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Raciąż,

 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2021 rok,
 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa
Sołectwa Sierakowo,
 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających
sołtysa Sołectwa Sierakowo,
 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów
geodezyjnych: Witkowo, Folwark Raciąż,
 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów
geodezyjnych Witkowo, Strożęcin, Łempin, Kiełbowo,
 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów
geodezyjnych: Cieciersk, Kraszewo Gaczułty,
 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie części obrębów
geodezyjnych: Kraszewo Gaczułty, Pólka Raciąż, Cieciersk,
 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Płońskiego,
 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego.
RED
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MILION ZŁOTYCH DLA GMINY RACIĄŻ!
18 czerwca 2021 roku w Ciechanowie Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski odebrał z rąk
Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła symboliczną promesę na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Nasz Gmina otrzyma wsparcie w wysokości miliona złotych na budowę świetlicy – centrum aktywizacji społeczności
wiejskiej w miejscowości Żukowo-Wawrzonki. W ramach tej
inwestycji przewidywana jest budowa dwóch sal z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców miejscowości Żukowo-Warzonki i Cieciersk, jak również miejsce spotkań dzieci oraz
młodzieży zamieszkujących najbliższą okolicę.
Gmina Raciąż jest jedną z 33 jednostek samorządowych,
które otrzymają wsparcie z rządowych środków. Łączna wysokość przyznanych doﬁnansowań to 6,8 mln złotych.
RED
Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

SPOTKANIE ONLINE

Z MINISTREM WĄSIKIEM
10 czerwca 2021 r. Wójt Gminy
Raciąż Zbigniew Sadowski wraz z innymi samorządowcami z powiatu płońskiego wziął udział w spotkaniu w formie online z wiceministrem Maciejem
Wąsikiem. Podczas dyskusji gospodarz
naszej gminy wraz z Burmistrzem Ra-

ciąża Mariuszem Godlewskim przedstawili propozycję dotyczącą przebudowy
obwodnicy Raciąża w ten sposób, aby
kierowcy mogli z niej zjeżdżać i kierować się choćby w stronę Płońska,
czy w stronę centrum miasta. W dyskusji udział brał także przedstawiciel

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Minister Wąsik pozytywnie odniósł się do sugestii i polecił
przedstawicielowi GDDKiA zajęcie się
tą sprawą.
RED
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3 lata Jednostki Strzeleckiej 1863 w Uniecku
6 czerwca w kościele paraﬁalnym pw. Ś
Św. Jakuba w Uniecku odbyła się uroczysta msza święta w intencji Strzelców z
Jednostki Strzeleckiej 1863, która 9 czerwca obchodziła 3-lecie
swojego istnienia. Po nabożeństwie Strzelcy razem z zaproszonymi gośćmi udali się do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Uniecku. Tam Komendant JS 1863 odczytał rozkaz specjalny, awansując i wyróżniając podległych Strzelców, wręczając
wyróżnionym odznaki pamiątkowe. Wśród wielu życzeń były
również te złożone przez Wójta Gminy Raciąż – Zbigniewa Sadowskiego.

Wszyscy obecni na spotkaniu uczestniczyli następnie w poczęstunku przygotowanym
przez rodziców Strzelców. Nie mogło zabraknąć także okazałego, urodzinowego tortu.
Redakcja „Głosu Raciąża” dołącza się do
życzeń dla JS 1863 – życzymy kolejnych owocnych lat i kontynuowania działań krzewiących
patriotyczną postawę wśród młodzieży.
RED

Kapłańskie jubileusze
6 czerwca 25-lecie kapłaństwa obchodził proboszcz paraﬁi pw. Św. Jakuba w Uniecku, ksiądz Piotr Chojnowski.
Kapłan otrzymał upominki, kwiaty oraz
życzenia od rady paraﬁalnej, przedstawicieli Jednostki Strzeleckiej 1863 w
Uniecku, Kół Gospodyń Wiejskich i paraﬁan. W imieniu władz gminy życzenia
oraz kwiaty przekazał także Wójt Zbigniew Sadowski.
10 czerwca swój jubileusz przeżywali kapłani wyświęceni 10 czerwca 2006
roku – Ks. Paweł Robert Czarnecki,
Ks. Radosław Kalinowski, Ks. Marcin
Lewandowski, Ks. Tomasz Mączyński,

Ks. Łukasz Nowak, Ks. Wojciech Nikodymczuk, Ks. Marcin Sadowski, Ks.
Krzysztof Świerczyński, Ks. Andrzej Żywiałowski. Oprócz paraﬁan, serdeczne
życzenia w imieniu władz gminy Raciąż
złożył księżom także Wójt Zbigniew Sadowski.
13 czerwca tzw. złoty jubileusz kapłaństwa obchodził ksiądz Władysław
Majewski, proboszcz-senior paraﬁi pw.
Św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach.
Oprócz paraﬁan, życzenia i kwiaty przekazali jubilatowi także przedstawiciele
KGW w Koziebrodach i Małej Wsi oraz
poszczególnych sołectw. W liturgii wziął

również udział wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, który jako przedstawiciel naszego samorządu złożył księdzu
Majewskiemu najlepsze życzenia i serdeczne podziękowania. Do licznych życzeń przyłączył się Ksiadz Biskup Piotr
Libera, który w podziękowaniu za 50 lat
posługi kapłańskiej odznaczył Jubilata
tytułem kanonika.
Redakcja „Głosu Raciąża” wszystkim
obchodzącym swoje jubileusze księżom
także składa najserdeczniejsze życzenia
– zdrowia, codziennej ludzkiej życzliwości i satysfakcji z kapłańskiej posługi.
RED
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Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informuję, że Gmina Raciąż podpisała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”.
W związku z tym w Urzędzie Gminy w Raciążu przy
ul. 11 Listopada 20 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjno-informacyjny.
Od 15 lipca 2021 r. mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków o doﬁnansowanie.
Beneﬁcjentem programu może być osoba ﬁzyczna
będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku
jednorodzinnym lokalu.
W zależności od dochodu, wnioskodawca może ubiegać się o doﬁnansowanie na poziomie podstawowym lub
podwyższonym na m.in. wymianę źródła ciepła, stolarki
okiennej czy drzwiowej.

Punkt będzie czynny we wtorki i piątki w godz.8.0013.00
Osoby zainteresowane wizytą proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (23) 679 10 51 w celu
ustalenia terminu i godziny spotkania.
Wójt Gminy Raciąż
Zbigniew Sadowski

Jarmark Raciąski z dofinansowaniem!
Na początku czerwca dotarły do bardzo dobre wiadomości odnośnie kolejnej edycji Jarmarku
Raciąskiego! Na organizację imprezy ze środków Unii Europejskiej przyznano rekordowe jak dotąd
doﬁnansowanie. Widzimy się ponownie 14 i 15 sierpnia! Gmina Raciąż będzie współorganizatorem
wydarzenia.
Jarmark Raciąski tradycyjnie zostanie zorganizowany przez
Gminę Raciąż, Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Raciążu, a także Gminę Miasto Raciąż. W ramach konkursu
nr 5/2021 przeprowadzonego na potrzeby Planu Operacyjnego
na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 20142020 dla Województwa Mazowieckiego, organizatorzy otrzymają ze środków unijnych rekordowe 68 530 zł doﬁnansowania
– to kwota większa o ponad 6 tysięcy złotych w porównaniu
do zeszłorocznej dotacji. Złożony przez MCKSiR projekt zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii, co świadczy o dużym
uznaniu dla pomysłu, a także włożonej w niego pracy.
Jarmark Raciąski to wydarzenie o ośmioletniej tradycji, które od początku współorganizowane jest przez Gminę Raciąż.
Wpisał się on na stałe w kalendarz imprez plenerowych naszego powiatu, a także północnego Mazowsza. Tegoroczna edycja ponownie zostanie zorganizowana w dniach 14-15 sierpnia
(w zeszłym roku ze względu na obostrzenia pandemiczne
VII Jarmark Raciąski odbył się 19 i 20 września) i tak jak
w ubiegłym roku stoiska wystawiennicze pojawią się w tzw.
dużym parku miejskim.
Już za nieco ponad miesiąc spotkamy się z naszą historią,
tradycją i kulturą. Skosztujemy produktów lokalnych wytwórców i podziwiać będziemy rękodzieła regionalnych twórców.
W programie imprezy tradycyjnie znajdą się koncerty zespołów
folkowych, prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych
oraz stoiska lokalnych wystawców, konkursy i zabawy dla dzieci oraz warsztaty rzemiosł dawnych. Planowane są nowe formy działań, jak zagroda edukacyjna czy prezentacje dobrych
praktyk, m.in. tradycyjnego rękodzieła artystycznego, potraw

tradycyjnych regionalnych opartych na dawnych recepturach.
Mamy nadzieję, że po raz kolejny jako Gmina Raciąż wspólnie z Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminą
Miasto Raciąż zorganizujemy wydarzenie, które przyciągnie
mieszkańców naszej gminy, którzy razem ze swoimi rodzinami
będą mogli spędzić czas wśród jarmarcznych kramów
RED
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Dzień Dziecka z Sówkami
1 czerwca, w święto wszystkich dzieci, na najmłodszych
czekało wiele atrakcji. Zostały one przygotowane przez Sówki
Raciążówki (w tych rolach wystąpiły Wiktoria Petrykowska,
Monika Wasiak i Iwona Mysiakowska).
Sówki odwiedziły trzy przedszkola znajdujące się na terenie
miasta, m.in. Przedszkole Gminne, a podczas tych wizyt nie
zabrakło wspólnych zabaw, tańca i śpiewów. W godzinach popołudniowych ruszyły do parków miejskich, gdzie rozdawały
najmłodszym słodkie upominki. Dzieci (same lub z pomocą rodziców) mogły wpisać się na specjalnie przygotowany plakat,
który następnie został wywieszony w gablocie przy budynku
Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu.
Inicjatorami całej akcji było raciąskie MCKSiR we współpracy z Gminą Miasto Raciąż oraz Gminą Raciąż.
RED

Konkurs o życiu i twórczości
Władysława Stanisława Reymonta
14 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława
Reymonta w Koziebrodach odbył się
konkurs wiedzy o życiu i twórczości
Patrona szkoły. Celem konkursu była
popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości pisarza i uczczenie 20. rocznicy
nadania imienia Władysława Stanisława
Reymonta naszej szkole. Do konkursu
przystąpiło 11 uczniów z klas I-III i 5

uczniów z klas IV-VIII. Wyniki przedstawiają się następująco:
W kategorii klas I-III
Wyróżnienie: Lena Stępniak – kl. II;
Adam Skubiszewski – kl. II;
III nagroda: Szymon Wysocki kl. I;
II nagroda: Natalia Żebrowska kl. I
I nagroda: Natalia Krzemińska kl. II.

W kategorii klas V-VIII
Wyróżnienie: Jacek Stępniak – kl. VII
III nagroda: Barbara Piwońska – kl. V
II nagroda: Magdalena Żebrowska kl.VI
I nagroda: Maria Szczypa – kl. VIII;
Beata Stępniak – kl. VIII.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
SP Koziebrody

Sukces uczennicy z Koziebród!
23 czerwca 2021 roku podczas
uroczystej gali w Mazowieckim
Teatrze Muzycznym im. Jana
Kiepury w Warszawie ogłoszono
wyniki konkursu „Jestem z
Mazowsza – to powód do dumy”.
Nagrody wręczyli marszałek Adam
Struzik oraz wiceprzewodniczący
sejmiku województwa Mirosław
Adam Orliński.
Wśród nagrodzonych znalazła się
uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach Maria Szczypa, która zajęła III
miejsce w kategorii praca literacka – esej
– szkoła podstawowa.

Celem konkursu było zainteresowanie młodego pokolenia rozwojem województwa i rodzinnych miejscowości,
a także zachęcenie do pisania własnych
utworów literackich.
Do konkursu zgłoszono ponad 1000
prac. Spośród nich komisja wybrała 13
prac plastycznych, 7 fraszek i 15 esejów.
Uroczystą galę wręczenia nagród
uświetnił koncert artystów z Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
SP Koziebrody
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Podsumowanie kampanii –
„Dbajmy o czysty las już od dziecka”
18 czerwca w hali sportowej Zespołu Szkół w Raciążu odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii ,,Dbajmy
o czysty las już od dziecka”, realizowanej w ramach ogólnopolskiego konkursu ,,Ekobohaterzy”.
Podczas zorganizowanego przez drużynę „Ekoświrków”
wydarzenia podsumowano drogę do ﬁnału wspomnianego projektu „Ekobohaterzy”, odsłaniając kulisy przygotowywania
niektórych przedsięwzięć. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. Sekretarz Gminy Raciąż Anna Dumińska-Kierska, Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Płońsku Paweł Dychto, członek
zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adamski, przedstawiciele
nadleśnictwa Płońsk oraz Ciechanów, dyrektorzy placówek
oświatowych, a także laureaci konkursu plastycznego „Jak
być Eko?” zorganizowanego przez „Ekoświrki” wraz z Powiatem Płońskim, którzy odebrali swoje nagrody. Konkurs został
rozstrzygnięty na początku czerwca, a komisja konkursowa w
składzie Monika Marciniak, Monika Chłopik, Artur Adamski
oraz Weronika Pawełek nagrodziła następujących uczestników:
Grupa I, uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce – Layan Oukal z SP w Uniecku
II miejsce – Sandra Krysiak z SP w Uniecku
III miejsce – Aleksandra Nerć z SP nr 4 w Płońsku

Wyróżnienia:
Zoﬁa Kowalewska z SP w Uniecku
Aleksander Korycki z SP w Mystkowie
Aleksandra Ziółkowska z SP w Raciążu
Grupa II, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych:
I miejsce – Bartosz Pierścieniak z SP w Starym Gralewie
II miejsce – Aniela Jankowska z SP w Starym Gralewie
III miejsce – Anita Milewska z SP w Krajkowie
Wyróżnienia:
Julia Owczarzak z SP w Stary Gralewie
Maja Owczarzak z SP w Starym Gralewie
Grupa III, uczniowie szkół ponadpodstawowych:
I miejsce – Wiktoria Klimczewska z ZS
w Czerwińsku nad Wisłą
II miejsce – Martyna Werlińska z ZS w Raciążu
III miejsce – Patrycja Górecka z ZS
w Czerwińsku nad Wisłą
Wyróżnienie:
Wiktoria Chorzewska z ZS w Raciążu.

Na zakończenie uroczystości goście otrzymali niespodziankę – książeczkę z opowiadaniem o lisku Rudasku, której autorką jest jedna z uczennic tworząca grupę „Ekoświrki”, Oliwia
Milewska. Zaprezentowana została również piosenka „Dbajmy
o lasy”. Z pewnością dla wszystkich była to niezwykle poucza-

jąca lekcja, pokazująca jak wiele musimy zmienić w naszym
postępowaniu, abyśmy za kilka lat dalej mogli wyjść na zwyczajny spacer po miejscowym lesie.
RED
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. każdy
właściciel budynku mieszkalnego
i niemieszkalnego będzie
zobowiązany złożyć deklarację
o źródłach ciepła lub źródłach
spalania paliw. Do wyboru będą
dwie drogi:
 elektronicznie na stronie internetowej
– https://zone.gunb.gov.pl/,
 w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Raciąż poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego na
stronie internetowej https://zone.
gunb.gov.pl/ lub do pobrania od
1 lipca br. w urzędzie bądź na stronie
urzędu.
Dla budynku, który już istnieje właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy. Dla
nowopowstałych źródeł ciepła termin ten
będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Natomiast w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć
nową deklarację również w terminie 14 dni.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy
Raciąż, pod nr telefonu (23) 679-12-80 oraz na stronie internetowej gminaraciaz.pl.
UG Raciąż

Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej
w zakresie dobrostanu zwierząt
W związku ze wzrostem w sezonie letnim upadków oraz urazów zwierząt gospodarskich, a także docierającymi
sygnałami o potwierdzonych przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt w zakładach ubojowych,
Główny Lekarz Weterynarii polecił wzmożenie nadzoru terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej.
W miesiącach czerwiec-lipiec 2021
r., pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii przeprowadzą kontrole doraźne wybranych na podstawie
analizy ryzyka 6-10 zakładów w każdym

województwie, prowadzących ubój świń
lub bydła oraz sprawdzą spełnianie wymagań dobrostanowych zarówno w trakcie przyjęcia zwierząt, ich oszałamiania,
jak i uboju.

Wyniki zarządzonych kontroli oraz
podjęte działania następcze będą znane
w pierwszej połowie sierpnia 2021 r.
MRiRW
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22 czerwca w Urzędzie Gminy miała miejsce skromna, ale wyjątkowa uroczystość. Wójt Zbigniew Sadowski wraz z Sekretarz Anną Dumińską-Kierską mieli
przyjemność wręczyć Państwu Bronisławowi i Halinie Kawczyńskim z Bud Kraszewskich oraz Ludwikowi i Zoﬁi Bogackim z Ćwierska specjalnie przygotowane
dyplomy oraz medale za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Małżonkom przekazano także życzenia
zdrowia, pomyślności, radości oraz kolejnych szczęśliwych lat razem.
Redakcja „Głosu Raciąża” dołącza się oczywiście do życzeń dla jubilatów.
RED

Przekazywali
żywność
23 i 24 czerwca 2021 pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu przy pomocy Wojska Obrony Terytorialnej z Ciechanowa dystrybuowali żywność otrzymaną z Banku Żywności w Ciechanowie. Rozdysponowano 2 908,45 kg
żywności o łącznej wartości 16 160,35 zł. Żywność otrzymały
osoby, które zostały zakwaliﬁkowane w Październiku 2020 do
otrzymania pomocy żywnościowej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współﬁnansowano
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W ramach podprogramu 2020 w roku 2021 planowane jest jeszcze 1 wydanie żywności.
GOPS
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Ruszyła modernizacja w 5 obszarach
Od 21 czerwca do 19 sierpnia br. można ubiegać się o wsparcie ﬁnansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich pięciu obszarach.
Wysokość i poziom pomocy
Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW
2014-2020, wynoszą:
 rozwój produkcji prosiąt (obszar A) –
900 tys. zł;
 rozwój produkcji mleka krowiego
(obszar B) – 500 tys. zł;
 rozwój produkcji bydła mięsnego
(obszar C) – 500 tys. zł;
 inwestycje związane z racjonalizacją
technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą proﬁlu produkcji, zwiększeniem skali produkcji,
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu
(obszar D) – 500 tys. zł, przy czym
w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich,
w tym ich wyposażeniem lub budową,
lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna
wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;
 nawadnianie w gospodarstwie – 100
tys. zł.
Pomoc we wszystkich obszarach jest,
co do zasady, przyznawana w postaci doﬁnansowania wydatków przeznaczonych
na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów
kwaliﬁkowanych. W przypadku, gdy o
wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy
robi to wspólnie kilku rolników, poziom
doﬁnansowania jest wyższy i wynosi 60
proc., z tym, że w przypadku inwestycji

w nawadnianie o pomoc nie może ubiegać
się wspólnie grupa rolników.

Można złożyć tylko jeden
wniosek, ale jest wyjątek
W przypadku tegorocznych naborów
na inwestycje w produkcję prosiąt, produkcję mleka krowiego, produkcję bydła
mięsnego czy inwestycje związane z racjonalizacją produkcji, czyli mówiąc inaczej w przypadku inwestycji w obszary
A, B, C czy D, można złożyć tylko jeden
wniosek o pomoc. Zatem jeżeli rolnik
zdecyduje się starać o pomoc na inwestycje w produkcję prosiąt, czyli obszar
A, nie może już ubiegać się o wsparcie
w ramach działań z obszarów B, C czy
D. Natomiast może złożyć wniosek na
inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.

Kto może otrzymać wsparcie
O doﬁnansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą ubiegać
się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo wielkość ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż
250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik
planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B), bydła
mięsnego (obszar C) czy związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą proﬁlu
produkcji, zwiększeniem skali produkcji,
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar
D), wielkość ekonomiczna gospodarstwa
nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i
nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób
wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys. euro, przy czym suma
wielkości ekonomicznej wszystkich
gospodarstw musi wynosić co najmniej
15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa
każdego z wspólnie wnioskujących rolników powinna osiągnąć wartość co najmniej 13 tys. euro.
Natomiast w przypadku inwestycji
w nawadnianie wystarczy, by gospodarstwo rolnika ubiegającego się o pomoc
miało powierzchnię co najmniej 1 ha
i nie więcej niż 300 ha, a on sam był pełnoletni. Może ewentualnie prowadzić
produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Dodatkowo rolnik
musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie
dotyczy tych, którzy gospodarują krócej
niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc.

Gdzie złożyć wniosek
Wnioski należy składać osobiście
lub przez upoważnioną osobę w biurach
powiatowych i oddziałach regionalnych
ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce
Poczty Polskiej lub elektronicznie – za
pośrednictwem skrzynki podawczej
ePUAP.
MRiRW
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WOJSKO CARSKIE W TŁUMIENIU
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
1863-1864
Na terenie guberni płockiej operowały cztery carskie pułki piechoty,
z czego trzy z nich – na terenie ówczesnego powiatu mławskiego.
Przedstawmy ich krótką charakterystykę i historię:

21 MUROMSKI PUŁK PIECHOTY
Pułk sformowany został z dniem 6 sierpnia, 1708 r. jako 3 Pułk Grenadierów. Od 1710 r. pod
nazwą Pułk Grenadierów Enzberga – od nazwiska dowódcy. Do 13 listopada 1727 r. pułk wielokrotnie był przemianowywany od nazwisk kolejnych dowódców i tego dnia zmienił nazwę, na Muromski
Pułk Piechoty.
W dniu 6 grudnia 1831 r. pułk nagrodzono prawem noszenia na czapkach wstęgi narodowej „Za
udział w wojnie z Polską w 1831 r.” (stłumienie Powstania Listopadowego). W styczniu 1833 r. do
struktury pułku włączono 19 Jegierski Pułk Strzelców. W dniu 25 marca 1864 r. jednostka otrzymała
liczbę porządkową „21”, która towarzyszyła jej do końca I wojny światowej. Od początku istnienia
pułk stacjonował kolejno w następujących miejscowościach: – Smoleńsk
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zinkow 1836-1838
Pryłuki 1837-1839
Grodno 1840-1853
Częstochowa 1843
Rawa 1844
Warszawa 1848
Piotrków 1850-1851
Czeczelnik 1856
Mohylew 1857-1859
Łęczyca 1860-1862
Płock 1863-1889
Ostrołęka 1890-1910
Różan 1911-1914

Dyslokacja 21 Muromskiego Pułku Piechoty na początku 1863 r. była następująca: sztab pułku
znajdował się w Płocku, natomiast poszczególne jego pododdziały:
–
–
–
–
–
–
–
–

1 batalion wraz ze sztabem wraz z 1,2 i 4 rotą w Płocku,
3 rota w Płońsku z wydzielonym odziałem w Raciążu,
2 batalion ze sztabem wraz z 6 i 7 rotą w Sierpcu,
5 rota w Rypinie,
8 rota w Dobrzyniu nad Wisłą,
3 batalion w Warszawie,
1 i 2 rota strzelców w Lipnie,
3 rota strzelców w Skępem.
~ 3 ~

Po 18 stycznia naczelnik płockiego obszaru operacyjnego zaczął otrzymywać wiadomości o zbieraniu się uzbrojonych band w licznych
miejscowościach jego obszaru. Pośród oddziałów, wysłanych z Płocka na rozpoznanie skupisk
powstańczych, wysłano również 90 ludzi pułku
Muromskiego, pod dowództwem płk Kozlaninowa. Napotkawszy we wsi Ciołkowo bandę
w ilości 200 osób, szybko puścił się w pogoń, pragnąc ją okrążyć. Zbytnio rozciągnął tyralierę, tak
że znalazłszy się sam w okrążeniu został rozbity,
a 43 szeregowych zginęło bez wieści.
W Płońsku uzbrojona banda napadła o północy na rozlokowaną tam 3 rotę liniową pułku
Muromskiego. Napad odparto, przy czym rany
odniosło 20 szeregowców, spośród napastników
zabito 3, zraniono 4, do niewoli wzięto 44 i odebrano około 200 sztuk broni.

23 stycznia oﬁcer żandarmerii zabrał z klasztoru Reformatów w Płocku 36 ludzi, wśród nich
także rannych. Z początkiem alarmu wróciła z
rozpoznania koło Drobina i Raciążka rota pułku
Muromskiego. W czasie zbliżania się do Płocka
został w tej rocie zabity szeregowiec przez ukrytego w rowie włóczęgę, którego na miejscu zakuto
bagnetami.
28 stycznia z wojsk garnizonu warszawskiego odkomenderowano: 4 sotnie Dońskiego pułku
kozackiego do Płocka i wraz z 1 rotą Muromskiego pułku piechoty tworzy oddział pod dowództwem płk Sierzputowskiego, którego celem jest
ubezpieczenie komunikacji i łączności między
Płockiem i Nowym Miastem.

22 NIŻEGORODZKI PUŁK PIECHOTY
JEJ IMPERATORSKIEJ WYSOKOŚCI KSIĘŻNEJ
WERY KONSTANTYNOWNEJ ROMANOWEJ
Pułk sformowany został z dniem 25 czerwca
1700 r. za patrona otrzymał wielką księżną
Rosji, córkę księcia Konstantego Mikołajewicza

Romanowa i wielkiej księżnej Aleksandry Józefownej, urodzonej jako księżniczka SachsenAltenburg. Pododdział ten brał udział w działaniach zbrojnych w czasie III wojny północnej
w bitwie pod Połtawą, w wojnie napoleońskiej,
krymskiej i w czasie I wojny światowej. Pułk
rozformowano 7 stycznia 1917 r.
W 1856 r. pułk stacjonował w Tuczynie,
skąd w 1857 r. przeniesiony został do Kijowa,
a wyniku przewidywanych przez carat ruchów
narodowowyzwoleńczych w Królestwie Polskim,
w 1860 do 1862 r. wchodzi w skład 6 Dywizji
Piechoty Warszawskiego Okręgu Wojennego.

Aleksandra Józefowna

Działania bojowe 22 pułku nie przyniosły
mu sławy w walce ze słabo uzbrojonymi oddziałami powstańczymi. Zasięg powstania na terenie
północnego Mazowsza był ograniczony, jednak
pułk odniósł kilka „sukcesów”, jeżeli można nazwać to „sukcesami” w potyczkach, posiadając
dobrze wyszkolonych piechurów wspomaganych
artylerią i mobilnymi oddziałami kozaków dońskich oraz huzarów z półcywilnymi oddziałami
powstańczymi.
~ 4 ~

Dyslokacja 22 Niżegorodzkiego Pułku Piechoty na początku 1863 r. była następująca: sztab pułku
znajdował się w Przasnyszu, natomiast poszczególne jego pododdziały:
– 1 rota liniowa i sztab 1 batalionu w Mławie
– 2 i 8 rota liniowa w Przasnyszu
– 3 rota liniowa w Szreńsku
– 4 rota liniowa w Radzanowie
– 6 i 7 rota liniowa oraz sztab 2 batalionu w Ciechanowie
– 5 rota liniowa w Makowie
– 9, 11 i 12 rota liniowa i sztab 3 batalionu w Pułtusku
– 10 rota liniowa w Ostrołęce
– 1 rota strzelecka w Chorzelach
– 2 rota strzelecka w Jednorożcu
– 3 rota strzelecka w Krasnosielcach
W trakcie działań bojowych nastąpiły przesunięcia niektórych oddziałów a mianowicie:
1 rota liniowa 1 batalionu została przeniesiona
do Mławy, 1 i 3 rota strzelecka – do Chorzel,
5 rota liniowa – do Janowa, zaś 7 rota liniowa
– do Rząśnika.
Informacje przedstawione w niniejszym
artykule zostały zebrane i udokumentowane
przez carskiego oﬁcera – kapitana Stankiewicza, wyznania katolickiego – prawdopodobnie
pochodzenia polskiego. Daty zdarzeń podano
w dwóch porządkach kalendarzowych: juliańskim i gregoriańskim. Pisownia nazwisk
– oryginalna i po transkrypcji zgodnej z fonetyką pisowni polskiej. Oﬁcerowie wymienieni
w artykule, których nie podano przynależności
pułkowej, służyli w 22 pułku. Oto poniższe informacje: „Dnia 25 stycznia 1863 r. (ros. 06
lutego 1863 r.) z Ciechanowa, wymaszerowała 8 rota liniowa wraz z oddziałem kozaków
2 sotni 18 pułku kozaków dońskich i ścigała
powstańców pod wsią Piasecznica (powiat
ostrołęcki) (nie podano strat wojsk własnych
i powstańczych). Dnia 3 lutego 1863 r. (ros.
15 lutego 1863 r.) oddział składający się z 90
żołnierzy z 3 roty liniowej wraz z kozakami
z 1 sotni 18 pułku kozaków dońskich wyruszył
z Chorzel i skierował się w kierunku wsi Dębsk
(powiat mławski). Oddział powstańczy został

rozbity przez kozaków, przed dotarciem na
miejsce potyczki, roty piechoty 22 pułku. Dnia
27 lutego 1863 r. (ros. 11 marca 1863 r.) formacja składająca się z 120 żołnierzy z 3 roty
liniowej wraz z kozakami z 1 sotni 18 pułku
kozaków dońskich, pod Chorzelami, rozbił oddział, w sile około 200 osób”.
3 marca 1863 r. (ros. 15 marca 1863 r.) oddział rosyjski składający się z 1 roty strzeleckiej,
1 roty liniowej, kawalerzystów z 4 sotni 18 pułku kozaków dońskich, pod dowództwem ppłk
Mikołaja Goriełowa został odkomenderowany
z Przasnysza do Mławy. Dochodząc do wsi Kosmowo – powiat przasnyski, gmina Czernice
Borowe, ppłk Goriełow stwierdził, że oddział
powstańczy przeszedł drogę Przasnysz – Mława i skierował się w kierunku Ciechanowa.
Na spotkanie z formującymi się powstańczymi oddziałami w północnej części Mazowsza
z powiatu przasnyskiego i mławskiego pod
dowództwem Tomasza Kolbe i Teoﬁla Jurkiewicza. W tej sytuacji ppłk Goriełow posadził
żołnierzy z 1 roty strzeleckiej na podwody
i skierował ich, w celu przecięcia powstańcom marszruty, pod wieś Zeńbok – powiat ciechanowski. Gdy powstańcy (a był to oddział
dowodzony przez Zygmunta Padlewskiego)
zobaczyli zbliżającą się tyralierę wojsk carskich, wycofali się do lasu zostawiając we wsi,

~ 5 ~

w tylnej straży, około 150 osób. Powstańcy
bronili się w kościele i w okolicznych stodołach. ppłk Goriełow polecił kozakom z 4 sotni
18 pułku kozaków dońskich otoczyć wieś i
skierował jednocześnie 1 rotę strzelecką do
ataku frontalnego. Na skutek prowadzonego
ognia, tak z jednej jak i z drugiej strony, zapaliły
się słomiane strzechy wiejskich chałup i pożar
w końcu objął całą wieś, a wszyscy okrążeni we
wsi powstańcy zginęli. Pozostałości oddziału
powstańczego, które schroniły się w pobliskim
lesie, skierowały się w kierunku wsi Pyłowo.
Pościg, trwający od godz. 16:00 do 20:00, został przerwany na skutek zapadających ciemności. Zostało zdobytych: 3 podwody, 10 koni,
103 sztuki broni palnej, 6 szabel oraz wiele
innych przedmiotów. Ze strony rosyjskiej straty wyniosły dwóch strzelców lekko rannych.
Ppłk Goriełow, nocą, przeszedł do wsi Lekowo
– powiat ciechanowski i na drugi dzień, idąc
po śladach uchodzących powstańców, próbował ich okrążyć pod wsią Strzegowo – powiat
mławski. Powstańcy, widząc zbliżające się
odziały armii imperium rosyjskiego zniszczyli
most na Wkrze, uniemożliwiając dalszy pościg.
Oddział ppłk. Goriełowa, na skutek ostrzału
powstańczego z drugiej strony rzeki, odszedł
w kierunku Ciechanowa, przybywając do niego
dnia 04.03.1863 r. (ros. 16.03.1863 r.) – chodzi tu o oddział powstańczy gen. Padlewskiego, który miał połączyć się z powstańcami pod
dowództwem Malinowskiego (opis w części
6 Zeszytów Historycznych).
12 kwietnia 1863 r. (ros. 24 kwietnia
1863 r.) oddział składający się z 2 roty strzeleckiej 10 kozaków z 4 sotni 18 pułku kozaków
dońskich i szwadronu 6 Kastickiego Pułku Jego
Wysokości Księcia Ludwika Gessyńskiego wyruszył z Ostrołęki, kierując się do wsi Gastkowo. Poniżej Ostrowi Mazowieckiej, nieopodal
wsi Jelonki, natknął się na oddział powstańczy
w sile około 1.000 ludzi. Wojska carskie, wychodząc z lasu, za wsią Jeleń – około wiorst
30 (1 wiorsta to około 1.080 m) od Ostrołęki,
został powitany powstańczą salwą karabinową
z dwóch stron, po czym, powstańcy rzucili się
do ataku. Nie bacząc na zaskoczenie spowodo-

wane zmasowanym ogniem powstańczym, liczebnością atakujących Polaków i ciemnościami, oddział odparł atak i rozwijając 2 rotę strzelecką w tyralierę, skierował swoje uderzenie na
drogę, w stronę odkrytej przestrzeni. Zaraz za
wsią, wojska rosyjskie powitała druga salwa,
jeszcze silniejsza, z trzech stron, z następnie
ciągły acz chaotyczny ogień z broni palnej. Powstańczy kosynierzy czterokrotnie podrywali
się do ataku. Ze względu na fakt, że nierozsądnym było prowadzenie walki w lesie, oddział
rosyjski zaczął się wycofywać, starając się,
jak najszybciej, dotrzeć na odkrytą przestrzeń.
W czasie odwrotu, wojska powstańcze tak skutecznie atakowały siły carskie, że żołnierze
2 roty nie mieli czasu na ładowanie broni i rota
poszła w rozsypkę. Żołnierze pojedynczo starali się wyjść z opresji. Oddział wycofał się z zasadzki, atakowany przez siły powstańcze. Pościg powstańczy uskuteczniany był przez około
3 wiorsty. Dalszy przemarsz wojsk carskich
w kierunku Ostrowi Mazowieckiej stał się
niemożliwy. Straty wojsk rosyjskich wyniósł
2 zabitych i 20 rannych. Podporucznik Aleksander Puchała-Cywiński został wzięty do
niewoli i powieszony przez oddziały powstańcze dnia 14 kwietnia 1863 r. (ros. 26 kwietnia
1863 r.)

ppor. Puchała-Cywiński
Pochodził z rodziny szlacheckiej Guberni
Warszawskiej. W 1852 r. wstąpił do służby w
22 pułku w stopniu podoﬁcerskim. W 1860 r.
awansowany do stopnia podporucznika. Uczestnik Wojny Krymskiej.

płk Aleksander Szełgowity
Urodzony w1809 r. dowódca 22 Niżegorodzkiego Pułku Piechoty za zasługi w tłumieniu Powstania Styczniowego został przez
cara awansowany do stopnia generała-majora.
Zmarł w 8 listopada 1866 r.
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23 NIŻOWSKI PUŁK PIECHOTY
GENERAŁA-FELDMARSZAŁKA PIOTRA SAŁTYKOWA
Pułk sformowany został z dniem 9 maja
1796 r. za patrona otrzymał generała-feldmarszałka Piotra Siemionowicza Sałtykowa. Pododdział ten brał udział w działaniach zbrojnych
w czasie wojny napoleońskiej – bitwa pod Novi,
Frydlandem i Berezyną oraz w wojnie krymskiej

i w I wojnie światowej. Podlegał pod 6 Dywizję
Piechoty Imperium Rosyjskiego. Pułk rozformowano 9 maja 1926 r.

Dyslokacja 23 Niżowskiego Pułku Piechoty na początku 1863 r. była następująca: sztab pułku znajdował się
w Nowogieorgiewsku (Modlinie), natomiast poszczególne
jego pododdziały:
– 1,2 i 3 batalion w Nowogieorgiewsku (Modlin),
– 1 rota strzelców w Zakroczymiu,
– 2 rota strzelców w Nowym Dworze,
– 3 rota strzelców w Nowogieorgiewsku (Modlin).
gen. Piotr Sałtykow
18 stycznia otrzymano widomość, że grupa
włóczęgów pojawiła się koło Nieporętu, Serocka
i Pułtuska, we wsi Popowo gm. Chróścino i odeszła do Krasnosielec. W celu ich schwytania rzucono marszem z Warszawy szwadron Jekaterynosławskiego pułku dragonów, sotnię pułku kozackiego nr 39 i dwie roty Niżowskiego pułku piechoty z Modlina. Z Nasielska i Pułtuska wysłano
patrole kozackie, a podjazdy z Mławy, Przasnysza
i Ostrołęki. Przedsięwzięto również środki dla
przeszkodzenia w przeprawie band przez Narew
i Bug. Nad wszystkimi oddziałami dowództwo
objął generał-porucznik Semeka.
23 stycznia z twierdzy Modlin wyszedł
w kierunku Płońska lotny oddział ppłk Iwanowa,
złożony z kompanii Niżowskiego Pułku Piechoty
i sotni kozaków. Do pomocy ściągnięto z Warszawy 4 sotnie 12 pułku kozaków dońskich. Oddział
ten miał za zadanie spacyﬁkowanie tych terenów,
gdzie nastąpiły ataki w nocny z 22 na 23 stycznia. Efektem jego działań było pochwycenie nielicznych maruderów, często też przypadkowych
osób.

Zgodnie z rozkazem gen. Ramsaya, w dniu
24 stycznia 1863 r. został przywrócony stan wojenny. Jednocześnie obszar Królestwa podzielono na okręgi wojenne. Okręgiem płockim miał
dowodzić gen. Włodzimierz Semeka – dowódca
6 Dywizji Piechoty. W wyniku zarządzonej koncentracji rosyjskie oddziały wojskowe – łącznie
ok. 15.000 żołnierzy, ściągnięto do miast powiatowych: Płocka, Lipna, Płońska, Zakroczymia,
Pułtuska, Ostrołęki, Przasnysza, Mławy, Modlina,
Pomiechówka i Nasielska. Dzięki temu możliwe
stało się przejściowe opanowanie przez powstańców mniejszych miast, między innymi Raciąża
i Szreńska. Początek powstania był okresem bardzo gorącym w dziejach twierdzy. Obawiano się
ataku na Modlin.
W twierdzy odbywały się egzekucje powstańców. Jedna z pierwszych, przeprowadzona
10 lutego 1863 r. dotyczyła 2 oﬁcerów, powstańczych dowódców: garybaldczyka kpt. Kazimierza Wolskiego – uczestnika potyczki w Uniecku
28 stycznia i Władysława Markiewicza, podporucznika w stanie spoczynku Witebskiego Pułku
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Piechoty. Obu rozstrzelali żołnierze Niżowskiego
Pułku Piechoty. Od tej pory egzekucje były już
w Modlinie widokiem niemal codziennym. Warto
zwrócić uwagę, że wśród pierwszych więźniów
Modlina – powstańców, znajdowali się przede

wszystkim rzemieślnicy warszawiacy przewiezieni do twierdzy bezpośrednio po nocy styczniowej.
Późniejsi więźniowie pochodzili już z guberni
płockiej i wywodzili się z ziemiaństwa.

Rosyjskie tabliczki tożsamości –
„Licznyj Znak” – po żołnierzach
23 Niżowskiego Pułku Piechoty

W kolejnej publikacji z serii „Moja mała Ojczyzna” część 11 –
„Weterani Powstania Styczniowego 1863-1864”

Wykorzystano źródła:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spis pułków armii carskiej – http://mosgrenadier.narod.ru/dip/inf152.htm
A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994,
Raspisanije suchoputnych wojsk 1836-1914, Petersburg 1914,
Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001,
Pułtuski Notatnik Kulturalny #Pułtuska Gazeta Powiatowa
Pułtuski Notatnik Kulturalny, Niżegorodzki pułk piechoty w powstaniu
Portal pultusk24.pl 17/05/2020
Historię 22 Niżegorodzkiego Pułku Piechoty przedstawiono w Pułtuskiej Gazecie Powiatowej z 20.12.2016 r.
nr 51-52(905-906) w artykule pt. „22 Niżegorodzki Pułk Piechoty”. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane działania bojowe tegoż pułku w czasie trwania powstania styczniowego.
Mikołaj Pawliszew, Tygodnie Polskiego Buntu, t. II, 1863-1864, Dom Wydawniczy Bellona.
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