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UWAGA! W związku ze znacznym wzrostem dobowej ilości zakażeń koronawirusem, 
decyzją Rządu od 24 października 2020 r. na terenie całego kraju obowiązuje tzw. czerwona strefa. 

Wszelkie informacje dotyczące obostrzeń znajdziecie Państwo na stronie 12. 

Nawet 250 tys. na założenie 
biznesu na wsi

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubie-
gać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 
„Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach 
PROW 2014-2020. Więcej na stronie 5.

Pięknieją ołtarze 
w unieckiej świątyni

Od dłuższego czasu trwają prace związane z renowacją ołtarzy 
w kościele parafi alnym w Uniecku. Pierwsze efekty zabiegów 
konserwatorskich już są widoczne, ale na ostateczny efekt trze-
ba będzie jeszcze zaczekać. Więcej wewnątrz numeru.
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Niemal 509 tys. złotych dofi nansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych otrzymała w tym roku Gmina Raciąż na mo-
dernizację sieci drogowej na terenie gminy. 

Szczegółowe informacje na temat wykonanych prac znaj-
dziecie Państwo wewnątrz numeru.
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XIX Sesja Rady Gminy Raciąż XIX Sesja Rady Gminy Raciąż 
28 października w Sali Konferencyj-

nej Urzędu Gminy w Raciążu odbyła się 
XIX sesja Rady Gminy Raciąż. Na sesji 
obecnych było 15 radnych, a także oso-
by spoza rady – Wójt Gminy Raciąż Zbi-
gniew Sadowski oraz Skarbnik Gminy 
Raciąż Barbara Rumianowska. Ze wzglę-
du na nowe obostrzenia wprowadzone 
przez rząd, z powodu wzrostu zakażeń 
wirusem SARS CoV-2, radni siedzieli 
przy pojedynczych ławkach, z zachowa-
niem wymaganego dystansu społeczne-
go. Wszyscy byli także wyposażeni w 
ochronne przyłbice bądź maseczki. Ze 
względów bezpieczeństwa na sesji nie 
byli obecni goście. Wójt Zbigniew Sa-
dowski przedstawił informacje na temat 
wydarzeń, które odbyły się w okresie 
międzysesyjnym. Na wstępie podzię-
kował Miastu Raciąż oraz MCKSiR w 

Raciążu za wspólną organizację kolejnej 
edycji Jarmarku Raciąskiego i dodał, że 
po rozmowach z Burmistrzem Mariuszem 
Godlewskim doszli do wniosku, że w 
przyszłym roku chcieliby, aby format im-
prezy był podobny do tegorocznego, a w 
wydarzeniu wzięło udział jeszcze więcej 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalnych 
zespołów muzycznych, czy orkiestr stra-
żackich. Gospodarz gminy poinformował 
również, że z pieniędzy, które z Funduszu 
Sołeckiego przekazali sołtysi z poszcze-
gólnych miejscowości zakupiona zosta-
nie nowa przyczepa do użytkowanego 
przez gminę traktora oraz nowa kosiarka 
– bijakowa lub tarczowa. Przekazana zo-
stała także informacja na temat inwestycji 
drogowych, które są już na ostatniej pro-
stej – do ukończenia została jeszcze droga 
w miejscowości Młodochowo. 

Podczas obrad radni podjęli następu-
jące uchwały:
 Uchwałę w sprawie zmiany wielo-

letniej prognozy fi nansowej Gminy 
Raciąż

 Uchwałę w sprawie zmian uchwa-
ły budżetowej Gminy Raciąż na rok 
2020

 Uchwałę w sprawie nieodpłatnego 
przekazania na rzecz Gminy Raciąż 
nieruchomości gruntowej położonej 
w miejscowości Żukowo-Wawrzon-
ki, oznaczonej nr ewid. działki 7/3

 Uchwałę w sprawie oddania grun-
tów stanowiących własność Gminy 
Raciąż w dzierżawę

Przyjęto także informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie 
Raciąż  za rok szkolny 2019/2020. 

UG Raciąż, DZ

Usuwanie wyrobów
zawierających

azbest w Gminie
Raciąż – Etap XI

dofi nansowano przez
Wojewódzki 

Fundusz Ochrony
Środowiska

i Gospodarki Wodnej
w Warszawie,

w formie dotacji,
w kwocie

42 386,92 zł.
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 Aktywni Seniorzy – Koziebrody – 
Zakup wyposażenia dla Stowarzysze-
nia Aktywni Seniorzy w Koziebro-
dach: 5 000,00 zł.

 Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety 
Pracujące” w Koziebrodach – Zakup 
wyposażenia dla KGW w Koziebro-
dach: 5 000,00 zł.

 Koło Gospodyń Wiejskich Mała 
Wieś – Zakup wyposażenia gastro-
nomicznego dla KGW Mała Wieś: 
5 000,00 zł.

 Koło Gospodyń Wiejskich Szapsk 
„My Kobiety” – Zakup wyposażenia 
dla KGW w Szapsku 5 000,00 zł.

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczo-
rowach – Zakup wyposażenia elek-
tronicznego dla KGW w Kaczoro-
wach: 5 000,00 zł.

 Koło Gospodyń Wiejskich w Krajko-
wie – Zakup wyposażenia dla KGW 
w Krajkowie: 4 900,00 zł.

 Koło Gospodyń Wiejskich w Kra-
szewie Gaczułtach – Doposażenie 
kuchni Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kraszewie Gaczułtach: 5 000,00 zł.

 Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym 
Gralewie – Warsztaty kulinarne: 
5 000,00 zł.

 Koło Gospodyń Wiejskich w Szczep-
kowie – Adaptacja sali w Świetlicy 
Wiejskiej: 5 000,00 zł.

UG Raciąż 

27 września Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Kobiety Pracujące” Kozie-
brody brały udział w transmitowanym 
na żywo w TVP 3 Warszawa programie 
„Głos Regionów”. Podczas nagrania w 
siedzibie KGW pojawili się także Wójt 

Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Raciąż Graży-
na Rogowska, a także członek zarządu 
Powiatu Płońskiego Artur Adamski. Pro-
wadząca program Żaklina Skowrońska 
rozmawiała z Paniami na różne tematy, 

m.in. o początkach istnienia KGW, a tak-
że o tym czym na co dzień zajmują się 
jako jego członkinie. Program można 
obejrzeć z odtworzenia na stronie inter-
netowej regiony.tvp.pl. 

DZ

Panie z KGW Koziebrody w TVP 3!Panie z KGW Koziebrody w TVP 3!

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs   ofert w obszarze „Działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń 
aktywnych społecznie. Poniżej lista przyznanych dotacji do organizacji z naszego terenu. 

DofinansowaniDofinansowania dla stowarzyszeń a dla stowarzyszeń 
i Kół Gospodyń Wiejskich i Kół Gospodyń Wiejskich 

z Gminy Raciąż z Gminy Raciąż 
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Pierwsze wzmianki o unieckiej pa-
rafi i pochodzą z 1385 roku. Na począt-
ku XVI wieku w miejscowości istniał 
dość duży kościół z pięcioma ołtarzami. 
W 1750 roku kasztelan sierpecki wybu-
dował nową świątynię, która spłonęła 
w 1806 roku. Obecny, drewniany klasy-
cystyczny kościół został wybudowany 
w 1871 roku, a 15 lat później konsekro-
wał go biskup Henryk Kossowski. 

Świątynia posiada trzy ołtarze – głów-
ny, pochodzący z XIX wieku, z obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej i obrazem 
św. Jakuba na zasłonie oraz boczne z wi-
zerunkami papieża Jana Pawła II i św. 
Siostry Faustyny. 

Na początku tego roku parafi a podpi-
sała umowę z wykonawcą na konserwa-
cję i renowację wszystkich trzech ołtarzy, 
ambony, a także chrzcielnicy. Koszt tych 
prac to niemal 150 tysięcy złotych, któ-
re zostaną zrefundowane przez Depar-
tament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego. Działania 
nie należą do najłatwiejszych, również ze 
względów formalnych – wszystkie wy-
mienione elementy wyposażenia kościoła 
w Uniecku są wpisane do rejestru zabyt-
ków i poddanie ich określonym zabiegom 
wymagało zgody Mazowieckiego Kon-
serwatora Zabytków. Na szczęście zosta-
ła ona uzyskana. Prace zapoczątkowano 
za kadencji poprzedniego proboszcza 
księdza Wojciecha Iwanowskiego, a te-
raz czuwa nad nimi jego następca, który 
udzielił nam krótkiego komentarza – Pra-
ce renowacyjne dotyczące ołtarzy, ambo-
ny i chrzcielnicy w naszym kościele spo-
tykają się z bardzo pozytywnym odzewem 
ze strony parafi an. Szczerze mówiąc nie 
mam wiedzy jaki był stan przed odnawia-
niem, ponieważ jestem tu kilka miesięcy, 
a prace te trwają od lutego. Można się 
tylko domyślać, że odnawianie ich było 
niezbędne. Związane jest to zarówno 

z zabezpieczeniem przed szkodnikami jak 
i pozłoceniem i pomalowaniem, co przy-
niesie efekt wizualny. Zresztą już boczne 
ołtarze możemy podziwiać. W tym czasie 
odnawiane są stacje Drogi Krzyżowej, 
które nawiązują wyglądem do odnawia-
nych ołtarzy i ambony. Mam nadzieję, 
że kościół będzie coraz piękniejszy a dla 
nas będzie to powód, by jeszcze gorliwiej 
modlić się i dbać o piękno naszego życia 
– mówi ksiądz Piotr Chojnowski. 

W tej chwili ukończona została re-
nowacja ołtarzy bocznych oraz ambony. 
Zupełnie nowy wygląd zyskały również 
stacje drogi krzyżowej, które są zawie-
szone na ścianach kościoła. Cały czas 
trwają za to prace przy ołtarzu głównym. 
Zgodnie z zapisami umowy mają być za-
kończone do 20 grudnia 2020 r.

Źródła: mazowieckiszlaktradycji.
com, glinojeck.info 

Dawid Ziółkowski 

Pięknieją ołtarze w unieckiej świątyni Pięknieją ołtarze w unieckiej świątyni 
Od dłuższego czasu trwają prace związane z renowacją ołtarzy w kościele parafi alnym w Uniecku. 

Pierwsze efekty zabiegów konserwatorskich już są widoczne, ale na ostateczny efekt 
trzeba będzie jeszcze zaczekać. 

16 października minęły 42 lata od wyboru Karola 
Wojtyły na następcę św. Piotra. Polski kardynał 
był pierwszym od 1523 roku duchownym nie 
pochodzącym z Włoch, którego wybrano głową 
Kościoła Katolickiego. Inauguracja pontyfi katu 
papieża-Polaka miała miejsce 22 października 
1978 roku podczas uroczystej mszy świętej na Placu 
Św. Piotra w Rzymie. Jako swoją dewizę papież 
przyjął łacińską sentencję Totus Tuus – Cały Twój. 
Wybór Papieża Jana Pawła II był także początkiem 
zmian społeczno-politycznych zarówno w Polsce 
jak i Europie wschodniej, które fi nalnie przyczyniły 
się do upadku Związku Radzieckiego i komunizmu. 

DZ

42. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża42. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża
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O dofi nansowanie może ubiegać się rol-
nik, małżonek rolnika lub domownik, któ-
ry m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS 
w pełnym zakresie nieprzerwanie co naj-
mniej od 12 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy. O premię mogą starać się oso-
by, które chciałyby rozpocząć prowa-
dzenie działalności pozarolniczej po raz 
pierwszy, jak również osoby, które przez 
24 miesiące poprzedzające złożenie wnio-
sku miały zawieszoną lub zakończoną 
działalność gospodarczą oraz te, które 
swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go 
rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od 
liczby miejsc pracy, które rolnik planuje 
utworzyć

w swojej fi rmie i wynosi: w przypad-
ku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. 
Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, 
a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ra-
tach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, 
gdy spełni warunki określone w wydanej 

decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie 
miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia 
doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 
proc. wpłynie na jego konto po realiza-
cji biznesplanu, nie później jednak niż do 
upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej 
raty pomocy.

Co ważne, 70 proc. kwoty premii 
musi być wydane na inwestycje w środki 
trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn 
i urządzeń, środków transportu czy wy-
posażenia. Pozostałe 30 proc. można 
przeznaczyć na wydatki bieżące związane 
z prowadzeniem działalności.

Firma, która zostanie założona dzięki 
otrzymaniu dotacji, może zajmować się 
m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, 
naprawą pojazdów samochodowych, 
budownictwem, sprzedażą detaliczną, 
fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnic-
twem, prowadzeniem obiektów noclego-
wych i turystycznych, usługami caterin-
gowymi, opieką nad dziećmi lub osobami 
starszymi czy niepełnosprawnymi, a także 
działalnością weterynaryjną, informatycz-
ną, architektoniczną, usługami rachun-
kowości, księgowymi, audytorskimi czy 
technicznymi. Pełna lista rodzajów dzia-
łalności objętych wsparciem obejmuje po-
nad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wnioski przyjmują oddziały regio-
nalne ARiMR. Można je składać osobi-
ście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną 
przesyłką pocztową.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, 
w punktach informacyjnych w biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych 
ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej in-
folinii – tel. 800-38-00-84.

250 TYS. NA ZAŁOŻENIE… // PROTEST PRZECIWKO…

Źródło: Radio Płońsk

Na krajową „60” wyjechało niemal 20 traktorów, 
co było gestem protestu przeciwko wprowadzeniu 
nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, tzw. piątki 
dla zwierząt. Nowe przepisy wprowadzają między 
innymi zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem 
królika, znacząco ograniczają tzw. ubój rytualny oraz 
wprowadzają nowe regulacje w kwestiach zwierząt 
domowych – m.in. zakaz wiązania np. psa na uwięzi 
krótszej niż 6 metrów i zapewnienie zwierzęciu 
korzystania z powierzchni co najmniej 20 m2. 
Rolnicy argumentują, że nowe przepisy są dla 
polskiego rolnictwa bardzo niekorzystne i uderzą 
szczególnie w sektor hodowlany. Straty, które 
poniosą w bardzo dużym stopniu odbiją się także na 
polskiej gospodarce. 

RED 

w krajkowie protestowali  
przeciwko „piątce dla zwierząt”

21 października w Krajkowie, tuż przy wyjeździe na drogę krajową nr 60, zebrali się rolnicy 
z trzech gmin z powiatu płońskiego, w tym Gminy Raciąż – m.in. z Krajkowa, Dramina czy Draminka. 

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsiNawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi
 Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się 

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.
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Zakres 
przedmiotowy

Średnie wyniki dla arkusza standardowego
Szkoła 

Podstawowa 
w Krajkowie

Szkoła Podstawowa 
w Starym Gralewie

Szkoła 
Podstawowa 
w Uniecku

Szkoła 
Podstawowa 

w Koziebrodach

Gmina 
Raciąż

Powiat 
Płoński

Województwo 
Mazowieckie

Język polski 58% 57% 38% 57% 51% 56% 62%

Matematyczny 33% 33% 36% 45% 36% 39% 51%

Język obcy
angielski 40% 30% 37% 57% 39% 48% 60%

Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty – Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty – 

arkusz standardowy 2019/2020 r.arkusz standardowy 2019/2020 r.

Konkurs ogłoszono w listopadzie 
2019 roku i mogli wziąć w nim udział za-
równo uczniowie klas VI-VIII szkół pod-
stawowych, szkół ponadpodstawowych, 
a także dorośli. Dotyczył prac plastycz-
nych o dowolnej tematyce, które miały 
podkreślać walory poszczególnych pór 
roku. Celami konkursu były promocja 
Miasta Raciąża i Gminy Raciąż poprzez 
przedstawienie w pracach malarskich 
lokalnych krajobrazów, dziewiczej przy-
rody i wielobarwności widzianej oczami 
rodzimych malarzy, wyłonienie najcie-
kawszych prac plastycznych do kalenda-
rza na 2021 rok oraz innych materiałów 
promujących Miasto Raciąż i Gminę 
Raciąż (widokówki, zakładki, magne-
sy), prezentacja możliwości twórczych 
młodzieży i dorosłych w dziedzinie ma-
larstwa, odkrywanie talentów i aktywizo-
wanie członków lokalnej społeczności do 
uczestnictwa w kulturze, a także umac-
nianie więzi z regionem. 

Konkurs podzielono na 4 etapy (je-
sień, zima, wiosna, lato) – do każdego z 
nich jeden uczestnik mógł złożyć tylko 
jedną pracę. W przypadku niepełnolet-
nich uczestników, rodzice zobowiązani 
byli do podpisania stosownych oświad-
czeń, wyrażających zgodę na wzięcie w 
nim udziału. Do organizatorów wpłynęły 
54 prace, spośród których Komisja Kon-
kursowa wybrała 22. Przyznano I, II i III 
miejsca za każdy etap konkursu. Wyniki 
ukształtowały się następująco:
Wiosna:

I miejsce – Jakub Hajn, SP Stare 
Gralewo

II miejsce – Agata Bloch, SP Unieck
III miejsce – Jakub Hajn

Lato:
I miejsce – Kamil Jankowski, SP 

Stare Gralewo
II miejsce – Agata Bloch, SP Unieck
III miejsce – Aniela Jankowska, SP 

Stare Gralewo

Jesień:
I miejsce – Michał Sobolewski, SP 

Krajkowo
II miejsce – Adam Rychliński, SP 

Krajkowo
III miejsce – Aniela Jankowska, SP 

Stare Gralewo
Zima:

I miejsce – Agata Bloch, SP Unieck
II miejsce – Wiktoria Żmijewska, 

SP Koziebrody
III miejsce – Aniela Jankowska, SP 

Stare Gralewo
Wyróżnienia otrzymali: Maja Byliń-

ska (SP Koziebrody), Sandra Jonczak 
(SP Koziebrody), Aniela Jankowska (SP 
Stare Gralewo), Krystian Kobuszewski 
(SP Koziebrody), Julia Owczarzak (SP 
Stare Gralewo), Patrycja Ossowska (SP 
Raciąż), Agata Bloch (SP Unieck), Ka-
rolina Rychlińska (SP Unieck), Weronika 
Wiśniewska (SP Raciąż) i Wiktoria Cho-
rzewska (SP Raciąż). 

PB Raciąż, DZ

Konkurs Malarski 
„Cztery pory Roku – Miasto i Gmina Raciąż”

Podczas VII Jarmarku Raciąskiego nagrodzeni zostali laureaci w konkursie malarskim 
„Cztery pory Roku – Miasto i Gmina Raciąż”, który zorganizowały wspólnie MCKSiR w Raciążu, 

Miasto Raciąż, Gmina Raciąż i Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu.
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Etapy znoszenia ograniczeń 
związanych z COVID-19

Miło nam Państwa poinformować, 
że Gmina Raciąż pozyskała w ramach 
programu MIWOP środki fi nansowe na 
inwentaryzację źródeł ciepła. Pozy-
skanie informacji dotyczących rodzaju 
i jakości domowych źródeł ciepła na te-
renie naszej gminy to pierwszy etap po-
tencjalnego otrzymania dofi nansowań 
w zakresie wymiany urządzeń grzew-
czych i termomodernizacji budynków 
u zainteresowanych osób.

W związku z powyższym od paź-
dziernika Mazowiecka Agencja Ener-
getyczna rozpoczął się w naszej Gminie 
proces inwentaryzacji.

Mieszkańcy Gminy mogą spodzie-
wać się przesyłki pocztowej, w której 
zawarta będzie ankieta do wypełnienia, 
pismo przewodnie, a także ulotka promu-
jąca działania.

Wypełnienie ankiety jest możliwe:
w formie zdalnej poprzez stronę 

www.mae.com.pl/miwop

telefonicznie pod numerem 
+48 510 016 047

elektronicznie wysyłając skan lub 
zdjęcie ankiety na mail miwop@
mae.com.pl bądź MMS-em pod nu-
mer +48 510 016 047

w formie  papierowej wrzucając 
wypełnioną ankietę do dedykowa-
nej skrzynki w Urzędzie Gminy 
lub wysyłając ją pocztą na adres: 
Mazowieckiej Agencji Energetycz-
nej ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
3/300, 02-362 Warszawa
Prosimy o odesłanie ankiety w ter-

minie 14 dni od momentu otrzymania.
W wypadku niedostarczenie ankie-

ty, zostanie ona przeprowadzona metodą
 wywiadu bezpośredniego podczas wizy-
ty domowej i oględzin przez wykwalifi -
kowanych ankieterów. W razie nieudzie-
lenia żadnych informacji, niezgłoszone 
źródło ciepła zostanie uznane za poza-
klasowe (najgorszej jakości).

Wszystkim mieszkańcom Gminy 
serdecznie dziękujemy za udział w in-
wentaryzacji!

Inwentaryzacja indywidualnych Inwentaryzacja indywidualnych 
źródeł ciepłaźródeł ciepła

25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do 
realizacji „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2020 (MIWOP)”. Celem programu jest polepszenie 
warunków życia mieszkańców Mazowsza poprzez poprawę jakości 
powietrza oraz wsparcie samorządów gminnych w realizacji 
uchwały antysmogowej na Mazowszu.

W Europie po raz pierwszy czas z „zimowego” na 
„letni” zmienili Niemcy w 1916 roku, a w ślad za nimi 
poszli w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, 
Rosji oraz innych krajach. W Polsce po raz pierw-
szy wskazówkę zegara przesunęliśmy o godzinę do 
przodu w 1919 roku, ale praktykowano to tylko do 
roku 1922. 

Obecnie czas zmienia się w ponad 70 krajach na 
całym świecie, jednak od kilku lat te działania podle-
gają szerokim dyskusjom. Pierwotnie zmiana czasu po-
zwalała na oszczędności w sektorze energetycznym, ponieważ w 
teorii ludzie kładli się spać godzinę wcześniej, przez co światło w 
ich domach paliło się krócej. Obecnie, ze względu na stały rozwój 
technologicznych i coraz powszechniejszy dostęp do urządzeń 
elektrycznych notuje się coraz większe zużycie energii elektrycz-
nej, jednak ma to niewiele wspólnego ze zmianą czasu. Z tego 
względu niektóre kraje stopniowo odchodzą o ingerencji w strefę 
czasową, tak ja Rosja, gdzie czas nie jest zmieniany od 2011 roku. 

Nad tą kwestią pochylił się także Parlament Europejski, który 
w marcu 2019 roku opowiedział się za projektem regulacji, ma-

jących znieść obowiązek zamiany czasu na terenie Unii 
Europejskiej. W Polsce przeprowadzono nawet kon-

sultacje na temat zmiany czasu, z których wynika, że 
ponad 78 % Polaków jest za tym, by nie przestawiać 
zegarków. Według wstępnych zapowiedzi, ostatni raz 
zegarki mielibyśmy przestawić w 2021 roku, jednak 
konkretna data jak na razie nie padła. Wiadomo nato-

miast, że każde państwo członkowskie samodzielnie 
podejmowałoby decyzję o tym, przy jakim czasie zo-

stać. W naszym przypadku najprawdopodobniej byłby to 
czas letni. 

Jak wskazuje dr n. med. Michał Skalski z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, zmiana czasu może niekorzystnie od-
bić się na naszym zdrowiu - zaburzenia snu nawet u dzieci wiążą 
się z otyłością, zaburzeniem funkcji poznawczych czy wzrostem 
ciśnienia. Ponadto lekarze obserwują zwiększoną liczbę zawałów 
serca w sytuacji, gdy ludzie muszą rozpoczynać i kończyć swoje 
aktywności w godzinach, które nie są zgodne z ich rytmem do-
bowym. 

DZ

Warto wiedzieć Warto wiedzieć 

Zmiana czasu po raz ostatni?Zmiana czasu po raz ostatni?  
W nocy z 24 na 25 października tradycyjnie zmieniliśmy czas z „letniego” na „zimowy”. O potrzebach 
zmiany czasu mówiono już w XVIII i XIX wieku a pomysł uzasadniano oszczędnościami w zużyciu 
energii elektrycznej. Wygląda jednak na to, że stopniowo będziemy od tej praktyki odchodzić. 

Zadanie pn.:
„

”
zrealizowane w 2020 r. sfinansowano

z
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 

Powietrza MAZOWSZE 2020”
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07 października 2020 r. w klasach VII 
i VIII Szkoły Podstawowej im. Powstań-
ców Styczniowych w Uniecku zostały 

przeprowadzone 
lekcje z ekonomii. 
Pani Marianna 
Krzemińska i Pani 
Anna Marciniak 
– wychowawcy klas – zaprosiły na spo-
tkanie z uczniami Panią Paulinę Więckie-
wicz – pracownika Banku Spółdzielcze-
go w Raciążu.

Zajęcia obejmowały różnorodną te-
matykę dotyczącą pracy banku i możli-
wości wykorzystywania nowoczesnych 
technologii do obsługi klienta. Ucznio-
wie poznali sposoby płatności przele-
wem, kartą, telefonem, zegarkiem. Zo-
stali zapoznani z możliwością założenia 
własnego konta i sposobami oszczędza-
nia oraz umiejętnego gospodarowania 
własnymi pieniędzmi. Była krótka lekcja 

obliczania oprocentowania lokat i wypeł-
nianie przelewów bankowych.

Zajęcia zainteresowały uczniów, 
chętnie zabierali głos i wykonywali ćwi-
czenia. Zgodnie stwierdzili, że lekcja 
wprowadziła ich w świat bankowości, 
zarezerwowany do tej pory dla doro-
słych.

Pani Paulina Więckiewicz na poże-
gnanie wręczyła uczniom pakiet materia-
łów i drobne upominki z logo BS Raciąż, 
uczniowie podziękowali brawami za cie-
kawą lekcje ekonomii.

 Marianna Krzemińska

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Uniecku przygotowywali się do uroczystości 
pasowania na ucznia od początku roku szkolnego. Pod okiem 
swojej wychowawczyni p. Doroty Skwarskiej uczyli się dziel-
nie tekstów, wierszy i piosenek. Wytrwale ćwiczyli podczas 
prób.

14 października od samego rana w szkole panowała świą-
teczna atmosfera. Uczniowie klasy I ubrani w stroje galowe, na 
tle pięknej dekoracji sali gimnastycznej, wspaniale prezentowa-
li się w tym ważnym dla nich dniu.

Wychowawczyni powitała Panią dyrektor Annę Ossowską, 
uczniów oraz rodziców przed monitorami komputerów w trans-
misji na żywo, którzy niestety nie mogli bezpośrednio uczest-
niczyć w tej uroczystości ze względu na zagrożenie epidemio-
logiczne. 

W niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztanda-
rowym uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Pola-
kami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem 
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowa-
niu Pani dyrektor dokonała pasowania na ucznia. 

Po życzeniach skierowanych do uczniów klasy I i ich rodzi-
ców starsi koledzy z klasy III wręczyli upominki, a wychowaw-
czyni podziękowała rodzicom za ufundowanie przyborników 
szkolnych, pamiątkowych ołówków i słodkości. Na zakończe-
nie transmisji świeżo upieczeni uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Styczniowych w Uniecku pozdrowili swoich 
rodziców, którzy oglądali w skupieniu występy swoich pociech.

Dorota Skwarska

LEKCJA EKONOMII…  // ŚLUBOWANIE KLASY I…

Lekcja ekonomiiLekcja ekonomii
w SP w Unieckuw SP w Uniecku

Ślubowanie klasy I w SP w UnieckuŚlubowanie klasy I w SP w Uniecku
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Pamiętamy, że rok 2020 jest rokiem Jana Pawła II.
16 października przypadał XX Dzień Papieski, jest to 
42. rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. 
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wykonali gazetkę 
oraz obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Jan Paweł 
II”. Uczymy się na co dzień jak być dobrym, szczęśliwym, 
pomocnym kimś na wzór św. Jana Pawła II. 

SP Koziebrody 

Światowy Światowy 
Dzień Tabliczki Dzień Tabliczki 
Mnożenia Mnożenia 
w Szkole w Szkole 
Podstawowej im. Podstawowej im. 
W. S. Reymonta W. S. Reymonta 
w Koziebrodachw Koziebrodach

2 października uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. W. S. Reymonta w 
Koziebrodach włączyli się w X edycję 
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. 
Była to okazja do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia w przyjemny, nieco-
dzienny sposób oraz do nadrobienia „ta-
bliczkowych” zaległości po wakacjach. 
Do zabaw wykorzystano m.in. karty 
Grabowskiego, domino matematyczne, 
grę „Ja mam… Kto ma?”. Uczniom bar-
dzo spodobała się ta forma utrwalania 
tabliczki mnożenia, dlatego będzie kon-
tynuowana na wielu lekcjach.

Małgorzata Środkowska

XX Dzień Papieski XX Dzień Papieski 
w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej 

im. W.S. Reymonta w Kozim. W.S. Reymonta w Koziebrodachiebrodach

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia

Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Oświaty.
Życzymy dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,

wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.
Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce

oraz daje satysfakcję z realizowania misji, jaką niewątpliwie jest troska,
o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży.

Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że tworzycie przyszłość 
i nadajecie jej najlepszy kształt.

Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż
Grażyna Rogowska

Wójt Gminy Raciąż
Zbigniew Sadowski
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W związku z wdrożeniem w całym 
kraju jednolitego planu numeracyjnego 
w oparciu o nowy prefi ks resortowej sieci 
telekomunikacyjnej 47, doszło do kom-
pleksowej zmiany sposobu wybierania 
oraz kierowania połączeń do stacjonar-
nych telefonów resortowych podległych 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, w tym Policji. 

Prefi ks 47 należy traktować jako 
jednolity numer kierunkowy do sieci 
resortowej w skali całego kraju, wybie-
rany zamiast dotychczasowego numeru 
kierunkowego w poszczególnych geo-
grafi cznych strefach numeracyjnych – w 
przypadku pow. płońskiego 23. Zmianie 
uległy również same numery do poszcze-
gólnych komend przy połączeniach wy-
konywanych z sieci publicznych, zarów-
no stacjonarnych i komórkowych. Są one 
teraz identyczne, jak używane do tej pory 
jedynie w wewnętrznej sieci resortowej. 

Nowy numer (w zależności od ope-
ratorów z prefi ksem międzynarodowym 
– dla Polski +48), będzie widoczny na 
wyświetlaczach telefonów osób, do któ-
rych zadzwonią policjanci lub urzędnicy 

z numerów resortowych. Prosimy o za-
pamiętanie, że dotychczas nieznany nu-
mer strefy numeracyjnej 47, jest obecnie 
prefi ksem, jakim będą posługiwać się 
wszystkie służby podległe MSWiA, w 
tym Policja, czy np. Straż Pożarna i nie 
należy obawiać się ich odbierać. 

DOTYCHCZAS UŻYWANE NUMERY 
TELEFONÓW SĄ NIEAKTYWNE!

Komisariat Policji w Raciążu 
ul. Błonie 1 
09-140 Raciąż 
tel. 47 70 335 70, fax: 47 70 335 65 
Komendant Komisariatu 
– nadkom. Andrzej Mikołajewski 
sekretariat tel. 47 70 335 61 
Dzielnicowi z Komisariatu Policji 
w Raciążu 
st. asp. Robert Kędzierski 
tel. 519 035 469 
dzielnicowy.raciaz1@ra.policja.gov.pl 
teren miasta Raciąż 
asp. sztab. Marcin Leśniak 
tel. 519 035 468 
dzielnicowy.raciaz2@ra.policja.gov.pl 

Bielany, Budy Kraszewskie, Charzyny, 
Cieciersk, Druchowo, Grzybowo, Jeżewo 
Wesel, Kocięcin Brodowy, Kocięcin Twor-
ki, Kodłutowo, Komunin Nowy, Komunin 
Stary, Koziebrody, Kraszewo-Czubaki, 
Kraszewo-Falki, Kraszewo-Gaczułty, Kra-
szewo Podborne, Kraszewo-Rory, Krasze-
wo Sławęcin, Malewo, Mała Wieś, Niedróż 
Młody, Niedróż Stary, Pólka-Raciąż, Siko-
ry, Szczepkowo, Unieck, Żukowo Strusie, 
Żukowo-Wawrzonki, Żychowo 
asp.  Witold Domarecki 
tel. 519 035 467 
dzielnicowy.raciaz3@ra.policja.gov.pl 
Bogucin, Chyczewo, Ćwiersk, Dobrska 
Kolonia, Dobrska Włościan, Draminek, 
Drozdowo, Folwark-Raciąż, Grale-
wo Nowe, Gralewo Stare, Kaczorowy, 
Kiełbowo, Kiniki, Kossobudy, Kozolin, 
Krajkowo, Krajkowo Budki, Kraśniewo, 
Kruszenica, Lipa, Łempin, Łempinek, 
Młodochowo, Pęsy, Sałkowo, Sierako-
wo, Strożęcin, Szapsk, Wępiły, Witkowo, 
Zaborowo, Zdunówek, Złotopole. 

Ofi cer prasowy KPP w Płońsku 
podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska

INFORMACJA INFORMACJA 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJIKOMENDY POWIATOWEJ POLICJI  

Informujemy, że zmienił się sposób wybierania numerów telefonów 
służb podległych MSWiA. Aby dodzwonić się do jednostek Policji, 
zamiast dotychczas używanych numerów kierunkowych, trzeba 
wybrać prefi ks MSWiA – 47 i numer wewnętrzny danej komendy, 
używany do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej. 
Zmianie nie ulega numer alarmowy 112. 
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W 2020 r. Gmina Raciąż realizowała następujące zadania 
dofi nansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:

Odcinek Nr 1 
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 311162W Łempino 2”
W ramach rozbudowy drogi gminnej Nr 311162W Łempi-

no 2 wykonano drogę jednopasową o jednej jezdni przezna-
czonej do ruchu w obu kierunkach, nawierzchni bitumicznej 
o długości 927,00 m i szerokości jezdni 4 m. Ponadto na końcu 
drogi wykonano plac do zawracania o nawierzchni bitumicznej 
o wymiarach 20 m x 20 m. Wykonano dwustronne pobocza z 
kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, zjazdy indywidualne 
z kruszywa łamanego z projektowanej drogi gminnej do działek 
przyległych oraz przepusty pod drogą na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową z zabezpieczeniami czołowymi. 

Całkowita wartość inwestycji   348 424,83 zł
Kwota wydatków kwalifi kowanych   348 424,83 zł
Kwota dofi nansowania z FDS   226 476,14 zł
Wkład własny z budżetu Gminy  121 948,69 zł

Odcinek Nr 2 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 301001W relacji 

Żukowo-Strusie – Kraszewo Podborne – Kraszewo-Czubaki”
W ramach robót budowlanych wykonano przebudowę drogi 

gminnej na odcinku od km 0+990,00 do km 1+453,00 o dłu-
gości 463,00 m. Przebudową objęto jezdnię, pobocza drogi ze 
skarpami oraz zjazdy. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitu-
micznej szerokości 4,00 m, obustronne pobocza o nawierzch-
ni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 
0/31,5 mm i szerokości 0,75 m każde zjazdy o nawierzchni wy-
konanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
frakcji 0/31,5 mm. Parametry zjazdów dostosowano do projek-
towanej nawierzchni jezdni (usytuowanie wysokościowe) oraz 
poprawę parametrów normatywnych (szerokości, łuki wjazdo-
we). Drogę zaprojektowano dla klasy technicznej – D, katego-
ria ruchu – KR1. Dla projektowanej drogi klasy technicznej D 
przyjęto jedną jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do 
ruchu w obu kierunkach. W km 1+440,00 zlokalizowano lampę 
hybrydową z oprawą LED 30W. 

Całkowita wartość inwestycji   210 738,00 zł
Kwota wydatków kwalifi kowanych   210 738,00 zł
Kwota dofi nansowania z FDS   136 979,70 zł
Wkład własny z budżetu Gminy     73 758,30 zł

Odcinek Nr 3 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 301017W relacji 

Jeżewo-Wesel – Unieck Kolonia”
W ramach robót budowlanych wykonano przebudowę drogi 

na odcinku od 0+000,00 km do 0+420,20 km. Przebudową ob-

jęto jezdnię, pobocza drogi ze skarpami oraz zjazdy. Wykonano 
jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,00 m, obustron-
ne pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznie frakcji 0/31,5 mm i szerokości 0,75 m każde 
zjazdy o nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego stabili-
zowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm. Parametry zjazdów 
dostosowano do projektowanej nawierzchni jezdni (usytuowa-
nie wysokościowe) oraz poprawę parametrów normatywnych 
(szerokości, łuki wjazdowe). Zaplanowano również humusowa-
nie i obsianie trawą skarp nasypów. Drogę zaprojektowano dla 
klasy technicznej – D, kategoria ruchu – KR1., dla projektowa-
nej drogi klasy technicznej D przyjęto jedną jezdnię o jednym 
pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. Na 
przedmiotowym odcinku drogi gminnej zlokalizowano dwie 
lampy hybrydowe z oprawą LED 30W. Drogi zostały oznako-
wane zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

Całkowita wartość inwestycji   223 833,72 zł
Kwota wydatków kwalifi kowanych   223 833,72 zł
Kwota dofi nansowania z FDS  145 491,91 zł
Wkład własny z budżetu Gminy     78 341,81 zł
Realizacja powyższych inwestycji podniesie standard tech-

niczny dróg na terenie gminy Raciąż oraz wynika z lokalnych 
potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Inwestycje mają na 
celu wykonanie robót budowlanych, w wyniku, których nastą-
pi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych 
istniejących dróg gminnych, poprzez ich rozbudowę i przebu-
dowę istniejących jezdni o nawierzchni żwirowej na jezdnię 
o nawierzchni bitumicznej.

Celem projektu jest usprawnienie dojazdu mieszkańców do 
zakładów pracy w na terenie gminy Raciąż, a także usprawnie-
nie dojazdu służb ratunkowych. Realizacja przedmiotowych 
inwestycji pozytywnie wpłynie na poprawę dostępności komu-
nikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, a także przedsię-
biorstw, zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności 
lokalnej i gospodarstw rolnych, sprzyjając podniesieniu atrak-
cyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz 
tworzeniu nowych miejsc pracy. Zostanie zwiększona dostępność 
transportowej jednostek administracyjnych poprzez zapewnienie 
połączenia komunikacyjnego odcinków do instytucji publicz-
nych i świadczących usługi publiczne tj. Urzędu Gminy Raciąż, 
ośrodków opieki zdrowotnej, szkół, przedszkola oraz instytucji 
istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców tj. posterunku po-
licji, jednostek straży pożarnej), a także dojazd do pozostałych 
obiektów publicznych, w tym m.in. kościoła, świetlicy, biblio-
teki, domu kultury. Realizacja zadań przyczyni się do powstania 
spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogo-
wej oraz uzupełni sieć istniejących dróg na terenie Gminy Raciąż.
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Generał  Zygmunt Padlewski

DOWÓDCY POWSTAŃCZY 
POWIATU MŁAWSKIEGO

1863

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 stronie 

polskiej, bowiem walki prowadzone były sposobem partyzanckim. 
Pierwsza faza Powstania Styczniowego realizowana była zgodnie z tak zwanym 

„planem Padlewskiego”.

Urodził się w 1836 r. 
w Czarniawce Małej pod Ber-
dyczowem, jako syn Włady-
sława i Judyty z Padlewskich. 
Miał troje rodzeństwa: brata 
Romana i siostry Ludwikę i An-
toninę. Otrzymał staranne do-
mowe wychowanie. Uczył się 
języka francuskiego i polskiej 
historii. 

W celu kontynuowania 
nauki wyjechał do Odessy do 
wujostwa Potockich, tam po-
bierał dalsze nauki w prywat-
nej szkole. Rodzice postanowi-
li, aby został wojskowym. Już 
w wieku 10 lat rozpoczął naukę 
w Korpusie Kadetów w Brze-
ściu Litewskim, w ostatnim 
roku nauki wysłano go do Petersburga. Szkoły kadetów 
słynęły z surowego wychowania młodzieży przeznaczo-
nej do służby wojskowej. Tam ukształtował się charak-
ter naszego bohatera. Po ukończeniu szkoły został przy-
dzielony do gwardii carskiej w Petersburgu, elitarnej 
jednostki wojskowej. Po ukończeniu w 1860 r. Akade-
mii Artyleryjskiej w Petersburgu otrzymał przydział do 
artylerii konnej. 

W wojsku przystąpił do koła liberalnej polskiej 
inteligencji, gdy w carskim wojsku było wielu Polaków. 
Razem z Jarosławem Dąbrowskim i Zygmuntem Sie-
rakowskim utworzył w 1861 r. tajną organizację Koło 
Ofi cerów Polaków w Petersburgu. Miała ona na celu 
przygotować kadry ofi cerskie do powstania w Króle-
stwie Polskim. Nawiązano kontakty z emigracją polską 
we Francji, gdzie tworzono Legion Mierosławskiego. 

Zygmunt Padlewski został wy-
brany na instruktora w Szkole 
Wojskowej we Włoszech. Pod 
pretekstem poprawy zdrowia, 
uzyskał urlop w swoim carskim 
pułku i przez Kijów, Warszawę 
i Paryż w 1861 r. udał się do Ge-
nui, gdzie wykładał w Polskiej 
Szkole Wojskowej. Sprawował 
funkcję instruktora artylerii, wy-
kładał matematykę, strategię 
i historię wojen. Termin uzyska-
nego urlopu zdrowotnego minął 
i Padlewski powinien powróci 
do Petersburga, jednak tego nie 
uczynił i wyjechał do Londynu. 
Tym samym przekreślił swój 
dalszy udział w wojsku carskim. 
We wrześniu 1862 r. Zygmunt 

Padlewski powrócił do Warszawy i objął, po aresztowa-
nym Jarosławie Dąbrowskim, funkcję naczelnika mia-
sta Warszawy, ustanowioną przez Centralny Komitet 
Narodowy. Chcąc uchronić młodzież polską od „bran-
ki” do wojska Rosyjskiego, Komitet Narodowy przyjął 
plan Padlewskiego i mianował go dowódcą armii połu-
dniowej. W rezultacie okazało się, że plan nie był naj-
lepszy, gdy nie oceniał realnej sytuacji, a 10-tysięczna 
planowana armia polska, nie mogła stawi czoła armii 
rosyjskiej. Padlewski dużą wagę przykładał do tego, aby 
powstanie rozwinęło się na wschodzie i przeniosło do 
Rosji. Na jego wniosek wojskowi naczelnicy wojenni 
zostali mianowani pułkownikami z prawem mianowa-
nia swych podkomendnych do stopni wojskowych. Tam 
Zygmunt Padlewski otrzymał nominację na wojennego 
naczelnika województwa mazowieckiego. 
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W imieniu Komitetu Cen-
tralnego Padlewski zarządził, aby 
zagrożeni poborem w nocy z 12 
na 13 stycznia 1863 r. opuścili 
Warszawę i udali się do punktów 
zbornych. Tu nieoczekiwanie na-
stąpiły ich aresztowania. Tak, że 
i tym razem plan Padlewskiego nie 
powiódł się. Mimo to wyznaczo-
no termin wybuchu powstania na 
22 stycznia. Liczono, że rosyjska 
obsada twierdzy Modlin wesprze 
powstańców. Tymczasem wykry-
to spisek i wymieniono załogę na 
nową. Wszystkie te niepowodze-
nia zapewne wpłynęły na zała-
manie Padlewskiego. Postanowił 
ofi arować swe życie za wolno 
ojczyzny sam uczestnicząc w bo-
jach. Opuścił Warszaw i przez 
Puszczę Kampinoską udał się do 
województwa płockiego. W Płoń-
sku dowiedział się o niepowodzeniach powstańców 
w Płocku. Tu planowano napaść na garnizon rosyjski, a 
po zwycięstwie miasto miało być bazą Komitetu Cen-
tralnego. Jako dawny członek Centralnego Komitetu 
Narodowego i dyrektor wojskowy zdecydował się sam 
stan na czele sił zbrojnych województwa płockiego. 
W dniu 25 stycznia w Dąbrusku pod Drobinem został 
przez Komisję Wykonawczą ofi cjalnie powołany na to 
stanowisko. Jego plan ponownego odbicia Płocka nie 
został jednak zrealizowany i Padlewski przeniósł się 
ze swymi działaniami do Puszczy Kurpiowskiej. Tam 
planował wywołanie powstania ludowego. Wydawał 
odezwy do ludności, powołał sztab wojskowy, zwoły-
wał narady, wydawał rozkazy utrzymania dyscypliny, 
formowania oddziałów, organizowania najazdów i walk 
podjazdowych. W lutym prowadził walki partyzanckie 
w rejonie granicy pruskiej na terenie Puszczy Myszy-
nieckiej. Okazał męstwo zwłaszcza w bitwach pod My-
szyńcem, Drążdżewem i Słominem, w których poniósł 
porażki.

W dniu 10 marca dyktatorem powstania został 
Marian Langiewicz, z jego nominacji Zygmunt Padlew-
ski otrzymał patent generalski, po bitwie pod Ciecha-
nowem. Ten swój awans i nowego dyktatora powstania 
uczcił Padlewski mszą świętą zorganizowaną w swym 
obozie

w Koseminie koło Sierpca. Chcąc pobudzi po-
wstańców do dalszej walki odśpiewano „Boże coś 
Polskę” oraz hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”. Uro-
czystość miała wpłynąć na morale walczących. Na 
początku kwietnia Padlewski znalazł się z własnego 
wyboru na terenie ziemi dobrzyńskiej. Miejscem jego 
stałego pobytu był dwór Ignacego Machczyńskiego 
w Sosnowie między Sierpcem a Rypinem. Oto, jak 
ten okres zapisany został we wspomnieniach: „Postój 

oddziału w Sosnowie  wypadł  dość 
długo. Generał wyjeżdżał i wracał, 
a  wszystkie  wolne  chwile  spędzał 
w  towarzystwie  pana  Machczyń-
skiego  i  panny  Anieli.  Tematem  
rozmów była zawsze sprawa ojczy-
sta.  Wspólność  ideałów,  jak  rów-
nie  kultury  i  wychowania,  łączył 
i zespalał gościnnych gospodarzy”. 
We wspomnieniach Padlewski 
pozostał, jako bohater narodowy, 
w którym koncentrowały się naj-
wyższe zalety umysłu i charakteru: 
„Nigdy nie splamił go cie egoizmu, 
ani  osobistych  ambicji,  on  tylko  
ponad  wszystko  Ojczyznę  ukochał 
i niósł jej swą miłość ofi arną, wraz 
z życiem.  Toteż  otaczała go,  jakby  
aureola  wyrosłego  ponad  zwykły 
poziom  człowieka.  Był  wciele-
niem  rycerskich  cnót  i  polskiego  
honoru”.

Po klęsce oddziałów pod Koziołkiem i Kosemi-
nem generał zwątpił w możliwość utworzenia większe-
go oddziału z miejscowej ludności. Liczył na pomoc 
ochotników z zaboru pruskiego. To oddział wolonta-
riuszy chełmińsko-pomorskich miał by zaczątkiem 
nowej organizacji powstańczej. Do Komisarza Prus 
Zachodnich skierował list wyznaczając spotkanie na 
21-22 kwietnia 1863 r. w Radzikach Małych w powie-
cie lipnowskim. W dniu 21 kwietnia przybył do Kry-
stianowa koło Radzynka i tu przenocował u Ostrow-
skich. Następnego dnia wyruszył w kierunku Radzik. 
Jechał w asyście swych żołnierzy. W powozie znajdo-
wała się broń oraz ważne dokumenty: listy Bobrow-
skiego naczelnika Warszawy opatrzone pieczęciami 
Rządu Narodowego oraz konfederatka Padlewskiego. 
W godzinach popołudniowych patrol rosyjski Rutkow-
skiego zatrzymał pomiędzy Borzyminem a Studzianką 
jadący powóz. Rosjanie nie byli pewni kogo zatrzymali, 
gdy paszport zatrzymanego wystawiony był na nazwi-
sko „Zenona Polińskiego”. Istnieje legenda, e zatrzy-
many próbował przekupi Rosjan banknotami o coraz 
większym nominale: 200, 500 rubli, co wzbudziło ich 
podejrzenia, że nie jest to zwykły podróżny. Wyróżniał 
się swą powierzchownością i sposobem wypowiedzi, 
a znalezione dokumenty obciążyły zatrzymanego. 

Noc z 22 na 23 kwietnia 1863 r. Padlewski wraz 
z 20 ludźmi swej obstawy spędził w Krystianowie, 
a następnego dnia wszyscy aresztowani zostali odsta-
wieni do więzienia w Lipnie. Naczelnik wojenny lip-
nowski sztabskapitan Prowolski wskazując na Padlew-
skiego oświadczył, że wie, kim jest aresztowany. Pa-
dlewski nie zapierał się i 23 kwietnia został z 69 innymi 
więźniami pod eskortą roty strzelców i 20 Kozakami 
przewieziony do Dobrzynia nad Wisłą. Następnego 
dnia płocki wojenny naczelnik wysłał po Padlewskiego 
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rotę Kozaków, którzy dostarczy-
li aresztowanego do Płocka. Jak 
ważnym faktem było zatrzyma-
nie gen. Zygmunta Padlewskiego 
świadczy depesza, jaką wysłał 
płocki naczelnik wojenny gen. 
Semeka do władz warszawskich. 
Informował w niej swych przeło-
żonych: „Dziś  przybył  do Płocka 
Padlewski z 69 jeńcami. Przy wej-
ściu  do  miasta  i  przeprowadze-
niu  specjalnie  dużego  zbiegu  nie  
było  i  wszystko  było  spokojnie”.  
Niektórzy historycy twierdzili, że 
aresztowanie Padlewskiego zwią-
zane było ze zdradą. Wymieniano 
nazwisko Strzegockiego, którego 
Moskale w pierwszej chwili aresz-
towali, a następnie wypuścili. 
Podejrzewano też syna ekonoma 
z oddziału Jurkowskiego, który 
dostał się do niewoli i doniósł ma-
jorowi Drozdowowi, e w nocy z 21 na 22 kwietnia Pa-
dlewski przybędzie nad granic w celu przejęcia oddzia-
łu i broni. Wtedy Drozdow zorganizował zasadzkę na 
Padlewskiego. Przed Sądem Wojennym gen. Zygmunt 
Padlewski zachowywał się spokojnie, z godnością. Nie 
zapierał się niczego, lecz mówił ogólnikami, podając 
rzeczy powszechnie znane. Całą winę wziął na siebie. 
Niektórzy historycy podają: że na propozycję Semeki, 
aby wyparł się wiary Polaka i nawoływał powstańców 
do zakończenia walk, a otrzyma ułaskawienie i wido-
ki kariery, dał odpowiedź odmowną. Rozprawa zakoń-

czyła się wyrokiem: kara śmierci 
przez rozstrzelanie. Czekano kilka 
dni, aż wyrok zostanie zatwier-
dzony przez samego Namiestnika 
Królestwa Polskiego Księcia Kon-
stantego. Do więźnia dostęp miała 
tylko najbliższa rodzina. Przyjecha-
ła do Płocka jego chrzestna matka 
Klementyna Potocka. Rozmowa 
z nią była dla Padlewskiego jedy-
ną pociechą. To ona informowała 
swego krewnego o losach powsta-
nia. Generał martwił się o dalsze 
losy powstania. Na ręce swej ciot-
ki Klementyny przekazał list do 
rodziny, w którym zawarł ostatnią 
swą wolę.

Oto treść ostatniego listu bo-
hatera narodowego generała Zyg-
munta Padlewskiego. Napisany 
jeszcze przed egzekucją. List kie-
rowany do rodziców i rodzeństwa, 

krótki, serdeczny, ukazujący ostatnią wolę skazańca. 
Wzruszające zwłaszcza słowa skierowane do matki. 
Padlewski zdawał sobie spraw z ogromu jej cierpienia. 
Polecał ją Bogu. Tą ostatnią wolę Padlewskiego praw-
dopodobnie wyniosła z więzienia jego ciotka Klementy-
na Potocka, gdy to o niej wspomina w liście skazaniec 
w słowach: „Do Ciebie droga Ciotko, piszę, bo to ostat-
nie moje słowa. Ty najpierw czyta będziesz”. Istnieje te 
hipoteza, że list wyniosła narzeczona Padlewskiego – 
Marianna Stawiarska.

„Dnia 15 maja 1863 r. Godz. 2 i pół w nocy.
W tej chwili, dowiaduj się, że dziś mam dokończyć [ żywot] ziemski.

Strasznie poważna to chwila, więc nie dziwcie się, że nie wiele w niej
na napisanie czasu stracę, by tę godzinę, jaka mi zostaje,

z Bogiem przepędzić.
Do Ciebie, droga ciotko, piszę, bo to ostanie moje słowa. Ty najpierw
czytać będziesz. Dzięki za Twoje serce, które ze mną było do końca.
Powiedz najdroższym, najmilszym Rodzicom moim, żem ich kochał z

całej siły uczuć moich i że z nimi umieram.
Brata Romka miłego, do serca przyciskam,

siostry wszystkie błogosławi i kocham;
krewnych tylko wyliczy nie mogę, ale ich mam w sercu.

Księdza Leona o modlitwę proszę.
Niech ojciec się dowie o trochę długów, które zostawiam

i wiernie zapłaci, co do grosza.
Rzeczy, które tu zostawiam niech zabierze i na pamiątkę familii rozda.
T trochę pieniędzy, które tu zostawiam, proszę przesłać do Krakowa

do p. Dawidowicz, niech weźmie należność swoją,
a reszt rozda ubogim.

Bądźcie zdrowi i szczęśliwi, oto Boga modlić będę, jeśli Go zobaczę.
Matko moja szukaj pomocy w Bogu. Ja biedny nie mogłem Ci życia

umilić, a teraz jeszcze go zatruwam. On Ci po żałuje. Zygmunt”
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Autorem sensacyjnej wiadomości o próbie uwol-
nienia Padlewskiego z więzienia był Stanisław Kosta-
necki. Powołując się na informacje zaczerpnięte z Pa-
miętnika ks. Jana Piotrowskiego w artykule pt.: „Po-
wstańczy Naczelnik Województwa Płockiego” opubli-
kowanym w „Notatkach Płockich” w 1863 r. nr 25 na-
pisał, że Rząd Narodowy w tajemnicy podjął działania 
w celu wykradzenia Padlewskiego z celi. Miał w tym 
wydarzeniu pomagać ks. Piotrowski. Sam autor Pamięt-
nika pisze: „Otóż  mnie  proszono,  abym  się  postarał 
o pieniądze, to jest, żeby można skądkolwiek  ich poży-
czyć, w sprawie wydobycia Padlewskiego z więzienia...”. 
Pieniądze dostać miał wachmistrz, który dostarczy miał 
do celi ubranie dla aresztanta i noc wyprowadzi go 
z więzienia. Za miastem czeka miały konie z Brochoci-
na. Planowano wywiezienia Padlewskiego za granicę. 
Wątek uwolnienia Padlewskiego porusza jeszcze na-
czelnik cywilny województwa płockiego Eustachy Gra-
bowski, który w dwa miesiące po rozstrzelaniu Padlew-
skiego napisał jego życiorys. Ten autor podaje: „Pa-
dlewski  po ujęciu mógł  się  jeszcze uwolnić - bo mu tą 
wolność obiecał Semeka - pod warunkiem uspokojenia 
ruchów w Polsce i przyjęcia łaski carskiej w amnestii”.

W nocy 14 maja zatwierdzono wyrok. Miał by wy-
konany o świcie 15 maja. Ks. Mateusz Luciński wikary 
z parafi i w. Bartłomieja w Płocku wezwany do więzienia 
o godz. 4 rano wysłuchał ostatniej spowiedzi i zaopatrzył 
skazanego na śmierć. O wicie wywieziono Padlewskiego 
z więzienia ulicami: Więzienną, Misjonarską, Płońską na 
plac ćwiczeń wojska rosyjskiego za rogatkami płoński-
mi. „Na ulice z okien Polki rzucały bukiety kwiatów: róże 
i fi ołki,  także cała droga zasłana była kwiatami”, pisze 
naoczny świadek rosyjski ofi cer Ponomariew. Plac ćwi-
czeń wojska rosyjskiego za rogatkami płońskimi był od 
lutego 1863 r. miejscem egzekucji powstańców, gdzie 
także grzebano ich ciała. Egzekucję wykonywał pluton 
12 strzelców, któremu asystował oddział specjalny. Grób 
kopano przed egzekucją, tak by ciało rozstrzelanego 
można było do niego złożyć. Opis ostatnich chwil życia 
Padlewskiego podaje na kartach swego pamiętnika Józef 
Malinowski właściciel wsi Tupadły: „Padlewski...  wy-
siadł przy początku placu... otoczony żołnierstwem. Szedł 
powoli   krokiem  bardzo  spokojnie  i  poważnie  na  drugi  
koniec, gdzie stanął przed szeregiem czekających na pla-
cu żołnierzy... Pokazano mu słup wykopany nad przygoto-
waną mogiłą między ósmą, a dziewiątą topolą od brzegu 
rachując południowego. Na prośbę skazańca nie zasłoni 
to mu oczu. Potem na placu zaczęły się dziać dziwne rze-
czy. Na rozkaz oddział  egzekucyjny strzelił  i  chybił.  Pa-
dlewski jest tylko ranny, ale nie pada i dopiero podofi cer 
podbiega do skazańca i strzałem z pistoletu odbiera mu 
życie. Gdy stwierdzono zgon „włożono go w fosę i zasy-
pano równo”.

W tym samym miejscu zostali pochowani roz-
strzelani w Płocku w czasie powstania styczniowego: 2 
lutego 1863 r. Gustaw Ćwirko, Wojciech Kazimierski 
oraz 9 lutego Marian Woliński, Dionizy Damian Jarzyń-

ski i 21 lutego Walerian Ostrowski. Oni także nie mieli 
swych grobów. Po egzekucji „zasypano ich na równo”. 
Dopiero po 53 latach od tego wydarzenia postawiono 
na miejscu straceń krzyż z nazwiskami. Od tego czasu 
zaczyna się proces upamiętnienia mogił powstańców 
styczniowych. Już w 1917 r. zbierano datki, aby
postawić pomnik powstańcom. W 1918 r. gazety płoc-
kie w tym „Kurier Płocki” zapowiadały, że wobec małej 
ilości pieniędzy na pomnik, kwota została przekazana 
znanemu płockiemu działaczowi społecznemu ks. Igna-
cemu Lasockiemu. Ksiądz zdecydował się na zamówie-
nie wykonania płaskorzeźby u przebywającego w Płoc-
ku artysty rzeźbiarza Tadeusza Miszewskiego. Artysta 
podobizn Padlewskiego wykonał w gipsie według fo-
tografi i oraz relacji żyjącego jeszcze adiutanta Padlew-
skiego - Mazowieckiego.

W roku 1921 rzeźba była gotowa, jednak fundu-
szy na wzniesienie pomnika było wciąż mało, a lokali-
zacja budziła kontrowersje. Jak pisze Elżbieta Popiołek: 
„Skromny,  ze  względu  na  szczupło  funduszy,  przypo-
minający  nagrobek  pomnik,  drewniany,  z  płaskorzeźb 
popiersia  Zygmunta  Padlewskiego  w  brązie,  wznie-
siono  dopiero  w  1924  r.  Usytuowano  go  z  inicjatywy  

Awers i rewers  karty pocztowej
z wizerunkiem rozstrzelania 

gen. Zygmunta Padlewskiego w Płocku 
w dniu 15 maja 1863 r. 

Kartę wykonała Zakład światłodruków Lwów 
przy ul. Zygmuntowska 11/e przed 1905 r. 

(źródło pocztowki.plockie.pl)
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ks.  Lasockiego  w  kościele  garni-
zonowym  na  placu  Floriańskim”. 
W 1929 r. gdy zapadła decyzja 
o rozbiórce kościoła garnizono-
wego, jako byłej cerkwi, wówczas 
pomnik z popiersiem Padlewskie-
go przeniesiono do Towarzystwa 
Naukowego Płockiego. W okresie 
międzywojennym sprawa pomni-
ka Padlewskiego również powró-
ciła, pisze o tym ks. prof. Michał 
Grzybowski na łamach „Płockiego 
Rocznika Historyczno-Archiwal-
nego” przedstawiając artykuły, 
które ukazały się w prasie. Pokło-
siem tej akcji było przemianowa-
nie ul. Płońskiej na ulicę Zygmun-
ta Padlewskiego. Równie jedna z 

płockich szkół nosi imię naszego bohatera. 
Na jego mogile postawiono kamień. Jed-
nak defi nitywnie sprawy nie rozwiązano. 
Po II wojnie światowej nasz bohater nie 
doczekał się należnego pomnika. Nie roz-
wiązały sprawy badania archeologiczne, 
w których poszukiwano szczątków gene-
rała, ani pomysły utworzenia mauzoleum. 
W 100. rocznic powstania styczniowego 
społeczeństwo miasta Płocka ustawiło 
obelisk w pobliżu miejsca stracenia gen. 
Zygmunta Padlewskiego. Tam młodzie 
płockich szkół i społeczeństwo składają 
wieńce i kwiaty ku czci zamordowanych 
powstańców. Również w Towarzystwie 
Naukowym Płockim w czasie obchodów 
rocznicy powstania, pod pomnikiem z pła-
skorzeźbą składamy kwiaty.

Naczelnik Tomasz Kolbe

Urodził się w 1830 r. we wsi 
Sielc koło Ostrowi Mazowieckiej, 
syn Ferdynanda, majora wojsk pol-
skich 4 pułku piechoty, poległego 
w bitwie pod Olszynką Grochow-
ską w 1831 r. Wychowywał go brat 
matki, ziemianin Józef Komierow-
ski.  Uczył się w Pułtusku i Warsza-
wie, potem studiował w Krakowie. 
Od 1848 r. przebywał w Paryżu, 
gdzie poznał Juliusza Słowackie-
go. Pod jego wpływem zaczął pi-
sać wiersze, interesował się życiem 
emigracji polskiej. Po powrocie do 
kraju w roku 1856 wydzierżawił 
majątek Dąbrówka koło Cho-
rzel i aktywnie zajmował się 
działalnością konspiracyj-
ną. W 1861 r. otrzymał spa-
dek po wuju Komierowskim 
i całkowicie oddał się pracy 
spiskowej. W czerwcu 1862 
r. Komitet Centralny „Czer-
wonych” mianował go na-
czelnikiem powiatu przasny-
skiego. Folwark Dąbrówka 
był miejscem przygotowań 
do walk powstańczych na 
tych terenach. Na 21 stycznia 
1863 r. Kolbe ogłosił mobi-
lizację konspiratorów. Zgod-
nie z rozkazami miał zająć 
Przasnysz. Skupił pod swo-

imi rozkazami blisko ośmiuset po-
wstańców. Członkowie stronnictwa 
„Białych”, którzy się o tym dowie-
dzieli, za wszelką cenę nie chcieli 
dopuścić do wybuchu powstania 
i dezinformowali konspiratorów. 
Rozkolportowali wieść, że decyzja 
o wybuchu powstania została anulo-
wana, dlatego wielu potencjalnych 
partyzantów wróciło do domów. 
Atak na Przasnysz nie miał szans 
powodzenia. „Biali” chcieli nawet 
powiesić naczelnika powiatu.   

Pomiędzy 28 stycznia a 3 lu-
tym 1863 r. od powstańców Kol-

bego przysięgę przyjął pro-
boszcz parafi i z Uniecka –
 ks. Adam Błażej Kosiński, 
który angażował się w spra-
wy narodowościowe, za co 
został aresztowany przez 
władze carskie. Uniknąwszy 
odpowiedzialności, został 
zwolniony.  W dniu 3 lute-
go 1863 r. Kolbe na czele 
oddziału wyparł z Chorzel 
do Prus rosyjską straż gra-
niczną, zdobywając kasę 
komory celnej. Zaraz potem 
zdobył Janowo, przepędza-
jąc z niego Rosjan na kordon 
graniczny. Pierwsze sukce-
sy przyniosły naczelnikowi 

Tablica pamiątkowa usytuowana 
na pomniku ufundowana przez mieszkańców 

Ciechanowa w 1983 r.

Kopiec w Drążdżewie 
upamiętnia Edwarda Rolskiego, 

adiutanta Zygmunta Padlewskiego.
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rozgłos. W dniu 15 lutego 1863 r. został ranny, jednak 
już w kwietniu utworzył nowy oddział. Tomasz Kolbe 
zmarł w trakcie bitwy pod Rydzewem w dniu 5 maja 
1863 r. Jego oddział liczący 72 powstańców, stawiał 
czoło liczniejszym wojską carskim liczącym 600 żoł-
nierzy piechoty i 250 kawalerzystów. Kolbe wraz z 
siedemnastoma powstańcami przez dwi i pół godziny 
osłaniał odwrót. Z tej grupy polegli wszyscy powstań-
cy z wyjątkiem ciężko rannym Józefem Trębickim. Nie 
chcąc oddać się do niewoli, ostatnim pociskiem odebrał 
sobie życie.  

Dowodzący wojskami rosyjskimi pułkownik Wa-
łujew, kazał ciało Kolbego złożyć na wóz i w pierw-
szej napotkanej wsi zwołanej szlachcie zapowiedział, 
że mają go porządnie pochować, w przeciwnym razie 
karze im wymierzać po sto batów. Pogrzeb Kolbego 
zgromadził ogromne tłumy włościan. Ciało zostało po-
chowane na cmentarzu w Unierzyżu. Po Tomaszu Kolbe 
pozostała legenda bohaterskiego dowódcy, wykorzysty-
wali to inni dowódcy powstańczy, przybierając nazwi-
sko Kolbego, jako pseudonim konspiracyjny. Pomnik 
tego bohatera znajduje się w Ciechanowie.  

Kapitan Kazimierz Wolski
Nie znamy daty i miejsca urodzenia. 

Szlachcic Królestwa Polskiego, weteran 
kampanii włoskiej 1859 r. został deko-
rowany za waleczność przez Giuseppe 
Garibaldiego - rewolucjonisty, żołnierza 
i polityka, działacza i bojownika o zjed-
noczenie Włoch i mianowany do stopnia 
kapitana. W sierpniu 1862 r. podczas 
marszu na Rzym wzięty do niewoli wraz 
z Garibaldim pod Aspromonte przez siły 
króla Wiktora Emanuela, przeciwnego ze 
względów politycznych zajęciu Wieczne-
go Miasta. Został jednak zwolniony dzię-
ki amnestii. Jak podaje Paweł Ogorodnikow: 
„Następnie wezwany przez Hercena, aby się udał do 

Grecyi podczas wypędzenia króla Ottona, póź-
niej się udał do Turcyi do Legionów Polskich, 

skąd  został  wezwany  przez  Komitet  Naro-
dowy, żeby  przybył  do  Polski”.  Podczas 
powrotu do ojczyzny aresztowany przez 
władze rosyjskie w Odessie i odstawio-
ny do Cytadeli Warszawskiej, skąd został 
dość szybko zwolniony. Później aktyw-
ny uczestnik Powstania Styczniowego, 
w którym dowodził oddziałem powstań-

czym operującym w powiecie mławskim. 
W dniu 28 stycznia 1863 r. w czasie bitwy 

pod Unieckiem dostał się do niewoli rosyj-
skiej. Skazany na karę śmierci przez rozstrzela-

nie w Twierdzy Modlin 10 lutego 1863 r.  


