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NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!!! Jak uchronić się przed kradzieżą danych i utratą pieniędzy przeczytają 
Państwo wewnątrz tego numeru „Głosu Raciąża”.

VIII VIII Jarmark RaciąskiJarmark Raciąski

za nami!za nami!  
14 i 15 sierpnia odbyła się już ósma edycja wspólnego świę-

ta gminy i miasta Raciąż, czyli Jarmark Raciąski. Pierwszy 
dzień imprezy to liczne konkursy, prezentacje i koncerty, zaś 

drugi upłynął pod znakiem podziękowań za zebrane plony, czyli 
tradycyjnych dożynek. 

Więcej na stronach 2 i 3.

Zalew Kraszewo Zalew Kraszewo 
– coraz bliżej budowy– coraz bliżej budowy

Coraz większymi krokami zbliża się rozpoczęcie budowy 
zbiornika retencyjnego „Kraszewo”, który będzie usytuowany 
na terenie miejscowości Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczuł-
ty i Kraszewo-Rory.                Więcej wewnątrz numeru

Nowy proboszcz Nowy proboszcz 
w Koziebrodachw Koziebrodach

1 sierpnia o godzinie 12:00 w Koziebrodach odbyła się uro-
czysta msza święta, podczas której swój ingres miał nowy pro-
boszcz parafi i pw. św. Jakuba – ksiądz Dariusz Żuławnik.

 Więcej na stronie 7.
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Centrum tegorocznego Jarmarku, podobnie jak ubiegło-
rocznej edycji, był tzw. duży park miejski i plac przy budynku 
Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. W sobotę już 
od godziny 10:00 można było zaopatrywać się na jarmarcznych 
kramach, gdzie królowały produkty przygotowane przez miej-
skie organizacje pozarządowe – Koła Gospodyń Wiejskich z te-
renu Gminy Raciąż oraz miejskie stowarzyszenia. Można było 
skosztować chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, szarych 
klusek z modrą kapustą i boczkiem, serów, pierogów czy pysz-
nych domowych ciast z szarlotką i sernikiem na czele. Dla tych, 
którzy chcieli spróbować czegoś bardziej orientalnego również 
nie zabrakło propozycji, a była nią turecka baklawa. Dużą po-
pularnością cieszyły się nalewki domowej roboty, których przed 
zakupem można było skosztować. Wszystkich produktów nie 
sposób jednak wymienić. Nie zabrakło także różnorodnych wy-
robów rękodzielniczych – robione na szydełku czapki i komi-
ny, zabawki, obrusy, drewniane płaskorzeźby, breloki, magne-
sy, kwiaty z krepiny i wiele, wiele innych. O godzinie 15:00 
Jarmark został ofi cjalnie otwarty przez organizatorów – Wój-
ta Gminy Raciąż Zbigniewa Sadowskiego, Burmistrza Miasta 
Raciąża Mariusza Godlewskiego i Dyrektora MCKSiR Artura 
Adamskiego. Głos zabrali także dyrektor Zespołu Szkół w Ra-
ciążu Dorota Rubinkowska, Przewodnicząca Rady Gminy Ra-
ciąż Grażyna Rogowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Raciążu Paweł Chrzanowski. Następnie na scenie zaprezento-
wała się młodzież ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 
w Raciążu, wystawiając fragment „Moralności Pani Dulskiej” 
w strojach z epoki w ramach Narodowego Czytania, a także 
uczniowie Zespołu Szkół w Raciążu, którzy przygotowali pre-
zentacją teatralną nawiązującą do kampanii „Dbajmy o czysty 
las”. Nie zabrakło wspólnego śpiewania i zabaw najmłodszych 
uczestników imprezy z Liskiem Rudaskiem. 

Kolejnym punktem programu były występy lokalnych ka-
pel i zespołów muzycznych, prezentujących głównie muzykę 
disco-polo i biesiadną. Wystąpili Mochiko, Konkret, Wexel czy 
Dawid Wiśniewski wraz z Kamilem Zarębą. Zgromadzeni w 
dużym parku miejskim mieszkańcy usłyszeli wiele znanych i 
lubianych utworów, a w okolicy sceny nie zabrakło par, które 
ruszyły do tańca. 

Koncerty pełne energii
Kulminacyjnym momentem pierwszego dnia VIII Jarmar-

ku Raciąskiego był występ gwiazdy wieczoru, czyli formacji 
Golden Life. Zespół pojawił się na scenie około godziny 20:30 
i przez kilkadziesiąt minut wykonał swoje największe przeboje, 

m.in. „Oprócz”, „Dobra, dobra”, „24.11.94” czy „Helikopter”. 
Artyści bardzo szybko nawiązali interakcję z publicznością i 
stworzyli świetne widowisko, zachęcając do wspólnej zabawy 
w iście rockowym stylu. Muzycy dwukrotnie wracali na scenę 
na prośbę podekscytowanych widzów. 

Na zakończenie pełnego wrażeń dnia wystąpił Capitan Folk, 
który wykonywał zarówno covery, m.in. słynną „Kalinkę” jak 
i swoje autorskie utwory. Skoczna muzyka sprzyjała zabawie 
pod sceną, która trwała niemal do północy. Po zakończeniu kon-
certów wszyscy zgromadzeni w dużym parku miejskim mogli 
podziwiać niesamowity teatr ognia. 

V Dożynki Miejsko-Gminne 
15 sierpnia to w parafi i pw. św. Wojciecha w Raciążu czas 

tradycyjnego odpustu, ale już od pięciu lat także miejsko-gmin-
nych dożynek. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył 
ks. Tomasz Białobrzeski. Podczas liturgii poświęcone zostały 
tradycyjne dary i wieńce, symbolizujące podziękowania za te-
goroczne plony, które udało się zebrać. Do stóp ołtarza racią-
skiej świątyni przyniesiono m.in. owoce, warzywa, wędliny, 
sery, wino, symboliczny dożynkowy chleb, a także woreczki 
z ziarnem, które następnie przekazano przedstawicielom po-
szczególnych sołectw. Po zakończeniu mszy, przy dźwiękach 
pieśni „Boże, coś Polskę…” wierni w pochodzie udali się w 
stronę dużego parku miejskiego. Prowadziła go orkiestra dęta 
działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, a tuż 
za nią jechały bryczka ze starostami dożynek oraz wóz, na któ-
rym ustawiono wieńce. W przemarszu brali także udział mu-
zycy z OSP w Krajkowie. Podobnie jak całą imprezę, dożynki 
także zostały ofi cjalnie otwarte przez organizatorów. Zgodnie 
podkreślili oni, że podtrzymywanie tradycji, którą kultywowali 
nasi dziadowie i ojcowie jest niezwykle ważne i budujące naszą 
lokalną tożsamość. Zaznaczyli, że rolnik powinien być docenia-
ny przez wszystkich, ponieważ dzięki jego wytężonej pracy nie 
musimy martwić się o żywność. Rolnikom życzono także jak 
najmniej niepewności, jeśli chodzi o ceny za owoce ich pracy, 
sprzyjającej pogody oraz opieki boskiej opatrzności. Pod sceną 
swoje umiejętności zaprezentowały wspomniana orkiestra OSP 
Raciąż, a także muzycy z orkiestry działającej przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krajkowie. Ci młodsi, ale i ci starsi mogli 
z bliska podziwiać zwierzęta, które pojawiły się w specjalnie 
przygotowanej zagrodzie, a były to m.in. owce, króliki czy 
koza, ale także nieco bardziej egzotyczne okazy. Obecni byli 
także szczudlarze, którzy chętnie zagadywali do przechodzą-
cych przy stoiskach mieszkańców. 

VIII JARMARK RACIĄSKI ZA NAMI!VIII JARMARK RACIĄSKI ZA NAMI!
W ostatnich latach 14 i 15 sierpnia były ważnymi datami dla społeczności miasta i gminy Raciąż. 

Nie inaczej było w tym roku. W ciągu tych dwóch dni odbyła się już ósma edycja największej 
raciąskiej letniej imprezy plenerowej – Jarmarku Raciąskiego. 
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Konkursy z nagrodami 
Podczas trwania Jarmarku odbyło się kilka konkursów dla 

wystawców oraz widzów. Oto ich wyniki: 
Konkurs pn. 

„NAJLEPSZE STOISKO WYSTAWIENNICZE 
Z PRODUKTAMI TRADYCYJNYMI 

I REGIONALNYMI”
1. KGW Krajkowo  

2. KGW Kaczorowy 

3. KGW Szapsk 

Wyróżnienia: 
1. Stowarzyszenie Seniorów Emerytów i Rencistów w Raciążu 

w tym: Klub Seniora oraz Klub Emerytów, Rencistów i In-

walidów w Raciążu.

2. KGW Ciecierzanki 

3. KGW Kraszewo-Gaczułty

Konkurs pn. 
„GINĄCE ZAWODY A TRADYCJA JARMARCZNA”

1. Roman Miklaszewski 

2. Krajewski Krzysztof 

3. Jerzy Gołębiewski 

Konkurs pn. 
„PRZEGLĄD TEATRÓW LUDYCZNYCH 

I INSCENIZACJI ULICZNYCH – TEATR JAKO 
TRADYCJA JARMARCZNA”

1. Teatr Form Wielu 

2. Przemysław Jarzyński  

3. Teatr Ognia – NAM-TARA ARTIST, Anna Sztuba  

W przypadku KONKURSU KULINARNEGO organiza-
torzy byli jednomyślni i wszystkie KGW oraz stowarzyszenia 
biorące w nim udział otrzymały pierwszą nagrodę. Wśród na-
grodzonych znalazły się:

KGW Cieciersk, KGW Kaczorowy, KGW Krajkowo, KGW 
Kraszewo – Gaczułty, KGW Mała Wieś, KGW Nowe Gralewo, 
KGW „My kobiety” Szapsk, KGW Unieck, Klub Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Raciążu, Klub Seniora w Raciążu, 
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Raciążu. 

RED



„Głos Raciąża” nr 8/20214 POMNIK KU CZCI POWSTAŃCÓW…

Mamy wykupionych już 100% gruntów. Gmina jest ich wła-
ścicielem i mogła złożyć oświadczenie o prawie do dysponowa-
nia nieruchomością i wystąpić o pozwolenie na budowę […] 
Złożyliśmy też pod koniec lipca wniosek o dofi nansowanie tej 
inwestycji z programu „Polski Ład” 
i mam nadzieję, że się nam uda, 
bo jest największa szansa, żeby z 
tym dofi nansowaniem zrealizować 
budowę tego zbiornika – mówił w 
rozmowie z Radiem Płońsk Wójt 
Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski. 
Wykupiono łącznie niemal 90 hek-
tarów gruntów. 

Na tę chwilę, kosztorysowa war-
tość tej inwestycji to 48 mln zło-
tych. Ewentualne dofi nansowanie 
mogłoby pokryć maksymalnie 85% 
wydatków. Powierzchnia zbiornika 
będzie wynosić 70 hektarów, a jego 
głównym zadaniem ma być ochrona 
rolników przed corocznymi strata-
mi, spowodowanymi wylewaniem 
Raciążnicy – W okresach wiosen-
nych, a nawet jak pokazał ten rok w 

okresach letnich, uchroniłby od zalewania wszystkich terenów 
rolnych w dół rzeki, począwszy od miasta Raciąż, aż po Pęsy a 
nawet Drozdowo i moglibyśmy te tereny uchronić przed zale-
waniem, poprzez zatrzymanie wody – powiedział Radiu Płońsk 

gospodarz naszej gminy. 
Zbiornik ma spełniać także funk-

cję rekreacyjno-turystyczną. Jego 
budowa będzie sprzyjać powsta-
waniu np. gospodarstw agrotury-
stycznych, które mogłyby spełniać 
także rolę miejsc wypoczynkowych 
nie tylko dla mieszkańców miasta 
i gminy, ale również powiatu czy 
województwa. Planowane jest tak-
że wykorzystanie niemal 2 mln m3 

tzw. urobku (materiału powstałego 
przy wykopie zbiornika) – mógłby 
zostać on uformowany do kształtu 
umożliwiającego powstanie stoku 
narciarskiego lub saneczkarskiego. 

RED, Źródło: Radio Płońsk, 
Płońsk w Sieci 

Budowa zbiornika Budowa zbiornika 
retencyjnego „Kraszewo”retencyjnego „Kraszewo”

Coraz większymi krokami zbliża się rozpoczęcie budowy zbiornika retencyjnego 
„Kraszewo”, który będzie usytuowany na terenie miejscowości Budy Kraszewskie, 

Kraszewo-Gaczułty i Kraszewo-Rory. 
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Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu infor-
macji o wszystkich uprawach, należy podpisać 
Profi lem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 paź-
dziernika.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczę-
ściej zadawane pytania.

Pod komunikatem znajduje się instrukcja wy-
pełniania wniosku o oszacowanie szkód spowodo-
wanych wystąpieniem suszy.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Czy wnioski o oszacowanie strat 
związanych z suszą można składać tylko za 
pośrednictwem aplikacji?

Tak. Od 2020 r. wnioski o oszacowanie szkód 
powstałych w wyniku suszy można składać wyłącz-
nie za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś 
szkodę rolniczą”.

2. Do kiedy można składać wnioski?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produ-
cent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie 
szkód powstałych w wyniku suszy do 15 paździer-
nika. Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego 
uzupełniania strat w poszczególnych uprawach 
w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez 
System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych 

upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostat-
niego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku 
o oszacowanie strat Profi lem Zaufanym. Podpisa-
nie wniosku uruchamia proces generowania pro-
tokołu strat w gospodarstwie rolnym, który prze-
kazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę
i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

3. Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w 
wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, 
który złożył wniosek o przyznanie płatności w ro-
zumieniu przepisów o płatnościach w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego w roku, w któ-
rym wystąpiła susza i posiada Profi l Zaufany.

4. Czy można rozpocząć zbieranie plonów 
przed złożeniem wniosku w aplikacji 
suszowej?

Tak. Aplikacja posiada informacje o wysokości 
i zakresie szkód określone przez Instytutu Upra-
wy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy In-
stytut Badawczy w Puławach. Zatem zbiór plonów 
nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych 
w wyniku suszy.

MRiRW

ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ 
– SUSZA 2021– SUSZA 2021

Informujemy, że producenci rolni samodzielnie szacują szkody 
spowodowane przez tegoroczną suszę w uprawach rolnych, 

za pomocą publicznej aplikacji 
„Zgłoś szkodę rolniczą” – aplikacje.gov.pl/app/susza.
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CEEB została uruchomiona w celu 
poprawy jakości powietrza w Polsce. Pol-
ska zgodnie z założeniami walki o czyste 
powietrze, ma na celu likwidację głównej 
przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emi-
sja substancji powodujących smog z pie-
ców węglowych. Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego (GUNB) udostępnia orga-
nom administracji centralnej i samorządo-
wej skuteczne narzędzie do realizacji poli-
tyki niskoemisyjnej. Celem CEEB będzie 
gromadzenie, przetwarzanie i analizowa-

nie szczegółowych danych o budynkach w 
całej Polsce. CEEB będzie istotnym narzę-
dziem wspierającym wymianę pieców, tak 
zwanych „kopciuchów”. 

Zgodnie z ustawą o termomoderni-
zacji w deklaracji będzie trzeba zawrzeć 
poszczególne informacje:

 imię i nazwisko oraz nazwę właści-
ciela lub zarządcy budynku lub lokalu 
oraz adres miejsca zamieszkania lub 
siedziby

 adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub 
źródło spalania paliw

 numer telefonu właściciela lub za-
rządcy (opcjonalnie)

 adres numer (opcjonalnie)
 informacje o liczbie i rodzaju eksplo-

atowanych w obrębie nieruchomości 
źródeł ciepła i źródeł spalania spalin 
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzy-
stywanych w nich paliwach.

RED

Dbajmy o jakość powietrza

Centralna Ewidencja Centralna Ewidencja 
Emisyjności BudynkówEmisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. wprowadzony został obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw 
w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację będzie musiał zło-
żyć każdy właściciel nieruchomości.

Jeszcze przez ponad miesiąc rolni-
cy zainteresowani modernizowaniem 
gospodarstw mogą składać wnio-
ski o przyznanie pomocy w ramach 
wszystkich obszarów poddziałania:
– rozwój produkcji prosiąt (obszar 

A);
– rozwój produkcji mleka krowiego 

(obszar B);
– rozwój produkcji bydła mięsnego 

(obszar C);

– inwestycje związane z racjonali-
zacją technologii produkcji, wpro-
wadzeniem innowacji, zmianą 
profi lu produkcji, zwiększeniem 
skali produkcji, poprawą jakości 
produkcji lub zwiększeniem war-
tości dodanej produktu (obszar 
D);

– nawadnianie w gospodarstwie.
Wnioski przyjmują oddziały re-

gionalne i biura powiatowe Agencji 

właściwe ze względu na miejsce re-
alizacji inwestycji. Można je składać 
osobiście, przez upoważnioną oso-
bę, przesłać rejestrowaną przesyłką 
pocztową lub za pośrednictwem plat-
formy ePUAP.

Według aktualnego stanu w trwa-
jącym od 21 czerwca naborze zare-
jestrowano łącznie 1603 wnioski na 
kwotę blisko 300 mln zł.

ARiMR

Okres przyjmowania 
wniosków w ramach 

„Modernizacji 
gospodarstw rolnych” 

z budżetu PROW 
2014-2020 

został wydłużony 
do 20 września 2021 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych 
dłużej – dłużej – wnioski do 20 wrześniawnioski do 20 września
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1 sierpnia o godzinie 12:00 w Ko-
ziebrodach odbyła się uroczysta msza 
święta, podczas której swój ingres miał 
nowy proboszcz parafi i pw. św. Jakuba – 
ksiądz Dariusz Żuławnik. W koziebrodz-
kiej świątyni powitał go dziekan deka-
natu raciąskiego, proboszcz parafi i pw. 
św. Wojciecha w Raciąż, ksiądz Wiesław 
Kosiński. 

Nowego kapłana witali m.in. przed-
stawiciele Szkoły Podstawowej im. Wła-
dysława Reymonta, Rady Parafi alnej czy 
Rady Gminy. W imieniu władz Gminy 
Raciąż nowego gospodarza parafi i powi-
tał Wójt Zbigniew Sadowski. 

W ostatnim czasie ksiądz Żuławnik 
pełnił funkcję wikariusza w parafi i pw. 
św. Benedykta w Płocku-Radziwiu. 

W imieniu redakcji „Głosu Raciąża” 
życzymy nowemu proboszczowi kozie-
brodzkiej wspólnoty parafi alnej wiele 
pomyślności, satysfakcji z posługi dusz-
pasterskiej oraz ludzkiej życzliwości na 
co dzień. 

RED

Powstanie militarnie było wymierzo-
ne przeciwko Niemcom, zaś politycznie 
przeciwko Sowietom. Dowództwo Armii 
Krajowej chciało samodzielnie wyzwo-
lić stolicę, jeszcze przed wkroczeniem 
do niej Armii Czerwonej licząc, że dzięki 
temu uda się wzmocnić międzynarodową 
pozycję Rządu RP na uchodźctwie. Po 
wybuchu Powstania, Rosjanie wstrzy-
mali ofensywę w kierunku Warszawy, 
a Stalin konsekwentnie odmawiał udzie-
lenia walczącym powstańcom poważ-
niejszej pomocy. Co prawda, na wspar-
cie walczących w stolicy oddziałów AK 
zdecydowali się Brytyjczycy i Ameryka-
nie, dokonując zrzutów broni i amunicji, 
jednak nie miało to znaczącego wpływu 
na losy walk. Podczas Powstania odde-

Cześć i Chwała Bohaterom!Cześć i Chwała Bohaterom!
1 sierpnia obchodziliśmy 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – zbrojnego wystąpienia 

żołnierzy Armii Krajowej przeciwko niemieckiemu okupantowi. 
Był to największy zryw ruchu oporu przeciwko hitlerowcom w okupowanej Europie. 

legowane do tego oddziały niemieckie 
i kolaborujące oddziały rosyjskie, ukraiń-
skie i białoruskie (m.in. 36 Dywizja Gre-
nadierów SS Dirlewanger czy Rosyjska 
Wyzwoleńcza Armia Ludowa – RONA), 
pod dowództwem Heinza Reinefartha, 
Oskara Dirlewangera i Bronisława Ka-
mińskiego konsekwentnie realizowały 
rozkaz Hitlera - „każdego mieszkańca 
należy zabić, nie wolno brać żadnych 
jeńców. Warszawa ma być zrównana 
z ziemią i w ten sposób ma być stworzo-
ny zastraszający przykład dla całej Euro-
py”. W dniu wybuchu powstania w War-
szawie przebywało około 900 tys. ludzi. 
Po jego upadku, w ruinach miasta prze-
bywało mniej niż 1000 osób. Powstanie 
Warszawskie, które miało trwać zaledwie 

kilka dni, trwało aż 63. Słabo wyposaże-
ni powstańcy walczący z regularną ar-
mią niemiecką ostatecznie skapitulowali 
w nocy z 2/3 października 1944 roku. Po-
niesione straty były ogromne – zginęło 
około 10 tys. powstańców i 150-200 tys. 
cywilów, zaś 600-650 tys. cywilów wy-
pędzono z miasta. Wspominając Powsta-
nie każdy z nas powinien mieć w pamięci 
zdanie – „Ziemia, po której chodzisz, to 
marzenie tych, którzy odeszli za młodzi”. 

Wiemy, że w walkach powstańczych 
brali udział także osoby pochodzące 
z Raciąża – według posiadanych przez 
nas na tę chwilę informacji, było to 
11 osób. Oto ich nazwiska:
 Janina Baranowska „Dzidka”
 Rajmund Barański „Rajmund” 
 Henryk Bartnikowski „Krzysztof”
 Andrzej Chyczewski „Gustaw”
 Janusz Chyczewski „Pawlak”
 Stanisława Kozłowska „Eugenia”
 Stanisław Krusiewicz „Grom”
 Wincenty Sławiński „Wicek”
 Stanisław Sosiński „Brzęczyk”
 Maria Stępień „Hala”
 Jan Wawrowski „Muranowska”, „Ja-

nek” 
 Stanisław Żelaziński „Zielonka”

DZ 

Nowy proboszcz parafii KoziebrodyNowy proboszcz parafii Koziebrody
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13 sierpnia do Raciąża zawitała ekipa realizująca program 
„Warszawski Dzień”, na antenie TVP 3 Warszawa. Głównym 
tematem, jaki był poruszany podczas programu emitowanego 
na żywo, był rzecz jasna VIII Jarmark Raciąski. Prowadzące 
rozmawiały z przedstawicielami Kół Gospodyń oraz miejskich 
stowarzyszeń, którzy pojawili się w dużym parku miejskim. 
O największym raciąskim wydarzeniu plenerowym przed 
kamerami opowiadali także przedstawiciele organizatorów, 
a wśród Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski i Przewodni-
cząca Rady Gminy Raciąż Grażyna Rogowska 

Tych z Państwa, którzy nie zasiedli przed telewizorami 
13 sierpnia, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 
warszawa.tvp.pl i objerzenia programu z odtworzenia. 

RED 

Obecnie wspomniany odcinek posia-
da nawierzchnię szutrową, a po przebu-
dowie połączy dwa odcinki drogi asfal-
towej. 

W ramach przebudowy zostanie 
wykonane:

1. Podbudowa z kruszywa łamanego,
2. Wykonanie nowej nawierzchni bi-

tumicznej szer. 5 m,
3. Wykonanie poboczy z kruszywa 

łamanego szer. 1 m,
4. Wykonanie odwodnienia drogi,
5. Wykonanie i ustawienie piono-

wych znaków drogowych. 
Całkowita wartość robót budowla-

nych wyniesie 876 050,60 złotych. Za-
danie zostało dofi nansowane ze środków 
budżetu Województwa Mazowieckie-
go w zakresie budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
w kwocie 100 000,00 zł Inwestycja zo-
stanie zrealizowana w ciągu 3 miesięcy. 
Gmina Raciąż partycypuje w kosztach 
przebudowy wspomnianej drogi. 

RED

14 sierpnia, w pierwszy dzień 
VIII Jarmarku Raciąskiego 

w godzinach od 10:00 do 
17:00 dostępny był mobilny 
punkt szczepień, w którym 
każda chętna osoba mogła 

przyjąć szczepionkę przeciwko 
COVID-19. 

Na dzień 30 sierpnia 
w pełni zaszczepiło się 3 208 

mieszkańców naszej gminy, zaś 
3 351 przyjęło jedną dawkę. 

TVP 3TVP 3  z wizytą w Raciążuz wizytą w Raciążu

UMOWA NA PRZEBUDOWĘ PODPISANAUMOWA NA PRZEBUDOWĘ PODPISANA
Pod koniec lipca w Starostwie Powiatowym w Płońsku podpisana 
została umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3029W 
Baboszewo – Bożewo – Szapsk. Długość remontowanego odcinka 
wyniesie 1474 metry. 
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Co kryje się za pojęciem 
PHISHING?

Phishing to jeden z najpopularniej-
szych typów ataków opartych o wiado-
mości e-mail lub SMS. Wykorzystuje 
inżynierię społeczną, czyli technikę 
polegającą na tym, że przestępcy inter-
netowi próbują Cię oszukać i spowodo-
wać, abyś podjął działanie zgodnie z ich 
zamierzeniami. Cyberprzestępcy pod-
szywając się m.in. pod fi rmy kurierskie, 
urzędy administracji, operatorów teleko-
munikacyjnych, czy nawet naszych zna-
jomych, starają się wyłudzić nasze dane 
do logowania np. do kont bankowych lub 
używanych przez nas kont społeczno-
ściowych, czy systemów biznesowych. 

Nazwa phishing budzi dźwięko-
we skojarzenia z fi shingiem – czyli ło-
wieniem ryb. Przestępcy, podobnie jak 
wędkarze, stosują bowiem odpowiednio 
przygotowaną „przynętę”. Do tego wyko-
rzystują najczęściej sfałszowane e-maile 
i SMS-y. Coraz częściej oszuści działają 
także za pośrednictwem komunikatorów 
i portali społecznościowych (np. poprzez 
„metodę na BLIKa”). 

Wiadomości phishingowe są tak 
przygotowywane przez cyberprzestęp-
ców, aby wyglądały na autentyczne, ale 
w rzeczywistości są fałszywe. Mogą 
próbować skłonić Cię do ujawnienia 
poufnych informacji, zawierać link do 
strony internetowej rozprzestrzeniają-
cej szkodliwe oprogramowanie (często 
przestępcy używają podobnych do au-
tentycznych nazw witryn) lub mieć za-
infekowany załącznik. 

Szczególnym rodzajem phishingu 
– zdecydowanie bardziej niebezpiecz-
nym – jest tzw. spear-phishing, czyli 
ukierunkowany na KONKRETNEGO 
adresata atak, mający na celu wywarcie 
określonego wpływu lub wymuszenie 
działania w stosunku do odbiorcy. Prze-
stępcy mogą podszywać się pod naszych 
partnerów biznesowych, z którymi 
współpracujmy, a wiadomość może być 
spersonalizowana, tzn. bezpośrednio od-
woływać się do naszych relacji. Taki
typ ataku jest często poprzedzony do-
kładnym rozpoznaniem przez atakujące-
go naszej fi rmy, urzędu lub dostępnych 
o nas danych w mediach społecznościo-
wych. 

Jak radzić sobie 
z fałszywymi wiadomościami? 

Jeśli nie kliknąłeś w żaden link 
w wiadomości e-mail, to dobrze.

Dopóki nie masz pewności, że na-
dawca jest prawdziwy, nie powinieneś 
klikać w żadne linki ani na nie odpo-
wiadać. W wiadomościach SMS lub 
mailach często wykorzystywane są 
tzw. tiny-URL, czyli skrócone adresy 
stron internetowych. Stąd też zalecamy 
zwracanie szczególnej uwagi na nazwy 
stron internetowych, które przesyłane są 
w podejrzanych mailach czy SMSach np. 
zamiast www.allegro.pl wykorzystywa-
ny może być fałszywy adres www.alle-
grosklep.online itp. 

Następną rzeczą jest ustalenie, czy 
wiadomość e-mail jest autentyczna i nie 
jest oszustwem. 

Jak rozpoznać e-mail 
wyłudzający informacje? 

 Wiele wiadomości phishingowych 
ma niepoprawną gramatykę, inter-
punkcję, pisownię, czy też bak jest 
polskich znaków diakrytycznych np. 
nie używa się „ą”, „ę” itd. 

 Sprawdź, czy mail pochodzi z orga-
nizacji, na którą powołuje się nadaw-
ca. Często adres mailowy nadawcy 
jest zupełnie niewiarygodny, czy też 
nie jest tożsamy np. z podpisem pod 
treścią maila. 

 Oceń, czy wygląd i ogólna jakość 
e-maila może pochodzić z organiza-
cji / fi rmy, od której powinna pocho-
dzić taka wiadomość np. użyte logo-
typy, stopki z danymi nadawcy itd. 

 Sprawdź, czy e-mail jest adresowany 
do Ciebie z imienia i nazwiska, czy 
odnosi się do „cenionego klienta”, 
„przyjaciela” lub „współpracowni-
ka”? Może to oznaczać, że nadawca 
tak naprawdę cię nie zna i że jest to 
część oszustwa typu phishing. 

 Sprawdź, czy e-mail zawiera ukryte 
zagrożenie, które wymaga natych-
miastowego działania? Bądź po-
dejrzliwy w stosunku do słów typu 
„wyślij te dane w ciągu 24 godzin” 
lub „padłeś ofi arą przestępstwa, klik-
nij tutaj natychmiast”. 

 Spójrz na nazwę nadawcy, czy wy-
gląda na prawdziwą, czy może tylko 
naśladuje kogoś, kogo znasz. 

 Jeśli wiadomość brzmi zbyt dobrze, 
aby mogła być prawdziwa, prawdo-
podobnie nie jest ona prawdziwa. 
Jest mało prawdopodobne, aby ktoś 
chciał Ci dać pieniądze lub dostęp do 
tajnej części Internetu. 

 Twój bank lub jakakolwiek inna in-
stytucja nigdy nie powinna prosić 
Cię o podanie w wiadomości e-mail 
danych osobowych. 

 Urzędy administracji publicznej 
nigdy nie proszą Cię przy pomocy 
SMS, czy maili o dopłatę do szcze-
pionki, czy uregulowanie należności 
podatkowych. 

 Sprawdź wszelkie polecenia lub py-
tania w wiadomości e-mail na przy-
kład dzwoniąc do banku z pytaniem 
czy rzeczywiście wysłana została do 
Ciebie taka wiadomość lub wyszukaj 
w wyszukiwarce Google (lub podob-
nej) wybrane słowa użyte w wiado-
mości e-mail. 

 Zwracaj uwagę na linki przekazy-
wane również między znajomymi, 
sprawdź czy link faktycznie prowa-
dzi do właściwej strony. Coraz czę-
ściej przestępcy uzyskując w niele-
galny sposób kontrolę nad naszymi 
kontami społecznościowymi pod-
szywają się pod naszych znajomych 
i rodzinę. 

 Uważaj na skrócone linki, jeśli nie 
masz pewności, dokąd poprowadzi 
Cię link, najedź wskaźnikiem myszy 
na link (nie klikaj), a na dole prze-
glądarki zostanie wyświetlony pełen 
adres linku. 

Źródło: gov.pl

Czym jest PHISHING Czym jest PHISHING 
i jak nie dać się nabrać na podejrzane i jak nie dać się nabrać na podejrzane 

wiadomości e-mail oraz SMS-y?wiadomości e-mail oraz SMS-y?
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Ponad 56 tysięcy złotych z budżetu Mazowsza trafi  do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia, 
działających na terenie naszej gminy. Poniżej prezentujemy pełną listę benefi cjentów:

Lp. Organizacja Nazwa zadania Dofi nansowanie

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Gralewie Letni Piknik Rodzinny 5 000,00

 2. Koło Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki Zakup wyposażenia kuchennego 
i gospodarczego dla KGW Ciecierzanki 5 000,00

 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Uniecku Zakup wyposażenia dla KGW Unieck 5 000,00

 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Krajkowie Zakup wyposażenia dla KGW w Krajkowie 5 000,00

 5. Aktywni Seniorzy - Koziebrody Zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia 
Aktywni Seniorzy w Koziebrodach 5 000,00

 6. Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśniewie Zakup wyposażenia dla KGW w Kraśniewie 5 000,00

 7. Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie – Gaczułtach
Zakup wyposażenia do pomieszczeń 
Koła Gospodyń Wiejskich w Kraszewie 
Gaczułtach

1 000,00

 8. Koło Gospodyń Wiejskich Mała Wieś Zakup wyposażenia gastronomicznego 
dla KGW Mała Wieś 5 000,00

 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Kodłutowie Zakup wyposażenia do pomieszczenia KGW 
w Kodłutowie 5 000,00

10. Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Pracujące” 
w Koziebrodach

Zakup wyposażenia do pomieszczeń KGW 
w Koziebrodach 5 000,00

11. Koło Gospodyń Wiejskich Szapsk „My Kobiety” My Kobiety wiemy jak… 5 000,00

12. Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorowach Zakup strojów z logotypem dla KGW 
w Kaczorowach 5 000,00

RED

Ponad 56 tysięcy Ponad 56 tysięcy 
dla KGW i stowarzyszenia z Gminy Raciążdla KGW i stowarzyszenia z Gminy Raciąż

29 sierpnia 2021 r. między 15:00 a 18:00 w Strożęcinie od-
był się dzień otwarty w tamtejszych okopach. Podczas trwania 
imprezy zorganizowana została inscenizacja bitwy w okopach 
z okresu I wojny światowej, a następnie widzowie mogli zwie-
dzić całą sieć okopów z komentarzem historycznym. Nie zabra-
kło także wojskowego poczęstunku. Dzień otwarty przyciągnął 
bardzo dużą liczbę pasjonatów lokalnej historii. Organizatorami 
wydarzenia byli Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski oraz 
Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk. 

Przypomnijmy, że sieć okopów w Strożęcinie, pochodząca 
z 1915 roku została odtworzona dzięki realizacji zadania „Przy-
wrócenie walorów historycznych poprzez rozbudowę sieci oko-
pów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, ze stworzeniem 
przestrzeni turystycznej dla mieszkańców oraz turystów Gmi-
ny Raciąż”, którego koszt wyniósł ponad 191 tysięcy złotych. 
Okopy uroczyście otwarto 1 października 2018 roku. 

RED

STROŻĘCIN: dzień otwarty w okopach
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31 lipca 2021 r. w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu 
odbył się wojewódzki fi nał Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich 
„Polska od kuchni”. W wydarzeniu udział brało Koło Gospodyń 
Wiejskich Kaczorowy, które zajęło znakomite, III miejsce w 
konkursie „Kobieta gospodarna i wyjątkowa”! KGW otrzymało 
także wyróżnienie w konkursie artystycznym. 

Festiwal ma na celu przede wszystkim kultywowanie lo-
kalnej tożsamości i tradycji, aktywizację i wsparcie lokalnych 
społeczności i promocję polskich produktów, a także między-
pokoleniową współpracę. 

KGW Kaczorowy powstało latem 2019 roku z inicjatywy 
Justyny Drozdowskiej. KGW regularnie organizuje spotkania 

integrujące lokalną społeczność, które jednocześnie pomaga-
ją w kultywowaniu dawnych tradycji - Wspólne kolędowanie, 
Ostatki – wypiek pączków i odwiedzanie domów, „bakusy”, 
Dzień Babci i Dziadka czy Dzień Kobiet. Koło organizuje także 
zajęcia rękodzielnicze, jak np. nauka przędzenia wełny połączo-
na z pokazem najstarszej mieszkanki sołectwa.

Redakcja „Głosu Raciąża” serdecznie gratuluje Kołu Go-
spodyń Wiejskich Kaczorowy niewątpliwego sukcesu i wspa-
niałego reprezentowania naszej gminy na arenie wojewódzkiej. 
Życzymy kolejnych sukcesów w następnych latach.

RED

Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń WiejskichMazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich
22 sierpnia 2021 r. w hali targowej w Żurominie odbył się 

Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich – wydarzenie 
swoim patronatem objęła poseł Anna Cicholska, a gościem 
honorowym była Anna Gembicka, sekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W programie imprezy były 
m.in. konkurs kulinarny, degustacja potraw i występy scenicz-

ne. Przygotowano również stoiska z tradycyjną żywnością, na 
których można było kupować różnorodne produkty. Podczas 
wydarzenia obecne były KGW Szapsk „My Kobiety”, a także 
KGW „Kobiety Pracujące” Koziebrody. 

RED

Sukces  KGW  Kaczorowy!Sukces  KGW  Kaczorowy!
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Artur ZYBAŁA

– to pochodzący z miejscowości Hel żołnierz zawodowy Sił Zbrojnych Żandarmerii Wojskowej, 
służący w Oddziale Żandarmerii Wojskowej Kraków w stopniu starszego chorążego sztabowego. 
Weteran misji poza granicami państwa. W ramach służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych 
wziął udział w Operacji Iracka Wolność (OIF) w 2004 r. w ramach PKW Irak i w Międzynaro-
dowych Siłach Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w 2007 r. w ramach PKW Afganistan. Poprzez 
dwudziestoletnią służbę wojskową nabył wiedzę i wyszkolenie specjalistyczne, szereg kursów 
i doświadczenia. Po przejściu na zasłużoną emeryturę, zamieszkał wraz z rodziną w Jeżewie-We-
sel, gdzie z „tęsknoty” do swych pasji – założył organizację proobronną na terenie Uniecka (pomy-
słodawcą był Grzegorz Domański). 
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JEDNOSTKA STRZELECKA 1863
im. Powstańców Styczniowych

w Uniecku 

ROK 2018

Pluton Strzelecki Unieck podlega pod Jednost-
kę Strzelecką 1006 Płońsk. To okres zgłaszania się 
pierwszych kandydatów ze Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych w Uniecku, którzy roz-
poczęli szkolenie bez umundurowania i sprzętu spe-
cjalistycznego. Pierwszymi zajęciami były: musztra 
bojowa z udziałem Plutonu Strzeleckiego Raciąż 
oraz zajęcia ze szkolenia strzeleckiego – polegające 
na poznaniu nazewnictwa broni i jej poszczególnych 
elementów oraz jej rozkładanie i składanie. 

Dzięki staraniom dowódcy Plutonu Unieck, 
już w lipcu Pluton otrzymuje od Wójta Gminy Ra-
ciąż – Ryszarda Giszczaka, pierwsze wyposażenie 
w postaci: plecaków, chlebaków, pałatek woj-
skowych i omasztowania, co pozwala Strzelcom 
w dniach 27/28 lipca udać się na pierwszy wymarsz 
dobowy do Jeżewa-Wesel i rozbicie tam obozu, 
a sami Strzelcy już posiadają pełne umundurowanie. 

Pierwszym publicznym występem przed pu-
blicznością i pokazem swych umiejętności, staje 
się II Festyn Rodzinny w Uniecku w dnu 28 lipca. 
Strzelcy pokazują musztrę oraz swoje wyposażenie. 
Do końca listopada Strzelcy: szkolą się, biorą czynny 
udział w pracach i otwarciu okopów w Strożęcinie, 
odwiedzają Modlin i Radzymin oraz we własnym 
zakresie organizują na terenie szkoły w Uniecku – 
główne obchody 100-lecia odzyskania przez nasz 
kraj Niepodległości. To również czas, gdzie naby-
wają większego doświadczenia w czasie wymarszu 
w dniach 27-29 sierpień do Strożęcina i wykonują 
pierwsze bojowe strzelanie. Z dniem 1 grudnia 2018 
r. Pluton Strzelecki Unieck zmienia podległość i 
przechodzi do Szydłowskiego Towarzystwa Strze-
leckiego (STS) w Szydłowie (woj. świętokrzyskie), 
wchodząc w skład Wydzielonego Oddziału Związku 
Strzeleckiego przy STS. 2 grudnia, unieccy Strzelcy 
składają uroczyste Przyrzeczenie Strzeleckie w ko-
ściele parafi alnym pw. św. Jakuba Apostoła w Uniec-
ku i w tym momencie stają się pełnowartościowymi 
Strzelcami Związku Strzeleckiego (ZS). 
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ROK 2019

Rok 2019 dla Plutonu zaczyna być kluczowym 
czasem. Otóż, 22 stycznia Pluton Strzelecki przyj-
muje za patrona „Powstańców Styczniowych” z roku 
1863 oraz zatwierdza swoją Odznakę Pamiątkową. 
Tydzień później, Komendant Główny Wydzielonego 
Oddziału Związku Strzeleckiego przy STS mianuje 
Pluton Strzelecki Unieck do rangi Jednostki Strze-
leckiej nadając jej numer „1863”, a Komendanta JS 
1863 mianuje na pierwszy stopień ofi cerów wyż-
szych. 

W czasie całego roku kalendarzowego, Jed-
nostka szkoli swoich podkomendnych w profesjo-
nalny sposób w Miejscu Stałej Dyslokacji (MSD), 
bierze udział w uroczystościach na terenie gminy, 
jak również na terenie kraju. Strzelcy włączają się 
do organizowanych imprez krajowych (WOŚP) oraz 
lokalnych na rzecz chorych dzieci i osób potrzebują-
cych pomocy. Nawiązują kontakty i współpracę ze 
stowarzyszeniami i instytucjami na terenie Uniecka 
i gminy. Organizują przy wsparciu właścicieli Sali 
Bankietowej „Amorek” w Jeżewie-Wesel – „Bal 
Charytatywny dla JS 1863”, a za uzyskane wsparcie 
fi nansowe, dowództwo doposaża Strzelców w nowe 
polary wojskowe. 

26 stycznia, Strzelcy udają się do Szydłowa, by 
wziąć udział w tamt. Wymarszu Powstańców Stycz-
niowych na trasie Szydłów – Kurozwęki i odbyć 
szkolenie i strzelanie bojowe pod bacznym okiem 
Komendanta Głównego. 

W marcu, Jednostka otrzymuje pomieszczenie 
od Prezesa OSP na terenie Ochotniczej Straży Po-
żarnej Unieck, gdzie Strzelcy mogą spotykać się na 
zbiórkach oraz magazynować swój sprzęt szkolenio-
wy. Pomieszczenia zostały całkowicie odnowione 
i przystosowane do potrzeb przez kadrę Jednostki. 
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23-25 maja, dowództwo JS zorganizowało 
w Uniecku uroczystości obchodów 100 rocz-
nicy powołania do życia Policji Państwowej, 
zapraszając do udziału klasy i szkoły mundu-
rowe z Płońska i Czerwińska nad Wisłą, połą-
czone z wymarszem kondycyjnym, szkoleniami 
i obozowaniem na terenie Komendy JS 1863 
w Uniecku. 

Do 6 czerwca Jednostka podwaja swoją 
liczebność o kolejnych Strzelców, którzy po 
okresie unitarnym przystąpili już do II Przyrze-
czenia Strzeleckiego w Uniecku. 

Prócz szkoleń i obowiązków strzeleckich, 
dowództwo zadbało o podwładnych i zorgani-
zowało w lipcu dwutygodniowy pobyt na tere-
nie Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu, gdzie 
Strzelcy pracowali w ramach wolontariatu, 
zwiedzali miasto i korzystali z plaż i kąpieli 
nadmorskich. Po powrocie – Strzelcy odwiedza-
ją Warszawę, a w niej Pałac Prezydencki, Grób 
Nieznanego Żołnierza, Dowództwo i Salę Tra-
dycji Garnizonu Stołecznego Warszawa, Cen-
trum Weterana Działań Poza Granicami Pań-
stwa oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Z dniem 1 września Komendant JS 1863 
powołuje do życia Plutony Strzelecki Hel oraz 
Mystkowo, skupiające młodzież szkolną, a na-
stępstwem tego, w dniu 10 listopada Przyrze-
czenie Strzeleckie składa najliczniejszy Pluton 
Mystkowo w kościele parafi alnym w Babo-
szewie. 

W dniu 7 grudnia powstaje nowy Pluton 
Strzelecki w Glinojecku oraz Pluton Specjalny 
Strzelców w Gdyni – skupiający w swych szere-
gach żołnierzy zawodowych oraz byłych funk-
cjonariuszy wszystkich służb mundurowych. 
Pluton ten, mający szczególną rangę w struktu-
rze JS 1863, posiada szereg instruktorów. Tym 
samym JS staje się samowystarczalna w szko-
leniach specjalistycznych, gdyż prowadzą je 
instruktorzy z Gdyni na zapotrzebowanie każ-
dego z powstałych Plutonów. 

W tym samym czasie, dla zachowania 
porządku w strukturze organizacyjnej i pod-
ległości na terenie kraju, Komendant JS 1863 
przyjmuje strukturę Jednostki i posiadanych 
Plutonów na wzór Wojska Polskiego. Komen-
dant Główny Wydzielonego Oddziału Związ-
ku Strzeleckiego przy STS mianuje Komen-
danta JS 1863 na stopień starszego inspektora 
oraz wyznacza go na Zastępcę Komendanta 
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Głównego STS, przy jednoczesnym 
pełnieniu funkcji Komendanta Jed-
nostki Strzeleckiej 1863 Unieck. 
Wprowadzony zostaje wzór em-
blematu identyfi kacyjnego dla Jed-
nostki i podległych Plutonów, który 
stanowi wizerunek trójpolowego 
herbu Rzeczypospolitej – Orła, Po-
goni i wizerunku Archanioła Mi-
chała, nakryty koroną jagiellońską, 

uchwalony w roku 1863 przez Na-
rodowy Rząd Tymczasowy, a pod 
nim nazwa stacjonowania podod-
działu przynależnego do JS 1863. 
Dodatkowo wprowadzono ozna-
czenia na berety, związane z patro-
nem lub miejscem stacjonowania 
każdego pododdziału. 

Kolejny rok przynosi nowe efekty działalno-
ści JS 1863. W dniu 23 lutego powołany zostaje 
kolejny Pluton Strzelecki, tym razem najdalej wy-
sunięty, bo w Bieszczadach w miejscowości Le-
sko. W tym samym okresie, Komendant Jednostki 
Strzeleckiej 1863 w porozumieniu z Komendan-

tem Głównym Wydzielonego Oddziału Związku 
Strzeleckiego przy STS w Szydłowie – zachowując 
dalszą współpracę, podejmuje decyzje o wystąpie-
niu ze struktury STS, gdyż Jednostka chce zostać 
samodzielną organizacją proobronną. Efektem po-
wyższego, w dniu 16 maja kadra JS 1863 przepro-
wadza pierwsze zebranie założycielskie, w postaci 

Stowarzyszenia Związku Strzeleckiego „Jednostka 
Strzelecka 1863” i staje się samodzielną Jednostką 
Strzelecką 1863 z zachowaniem wszystkich naby-
tych praw przez byłych przełożonych. W dniu 14 
października Jednostka Strzelecka 1863 zostaje 
zarejestrowane w Ewidencji Stowarzyszeń Zwy-
kłych w Powiecie Płońskim. To nowy rozdział dla 
Strzelców, którzy mogą sami o sobie decydować i 
dalej rozwijać się poprzez pozyskiwanie funduszy 
z projektów z dziedziny kultury, sportu, rekreacji 
oraz organizacji imprez patriotycznych. To rów-
nież czas szeregu szkoleń: spachochronowych, 
saperskich, medycznych, strzeleckich oraz szereg 
wystąpień na uroczystościach kościelnych i lokal-
nych. Nie zapominajmy czasu spędzonego na wy-
cieczkach: w Bieszczadach w Lesku i nad Soliną. 

Ale nie zapominajmy, że to również czas na-
rastającej pandemii i obostrzeń Cowid-19. Pomimo 
przestoju w spotkaniach i szkoleniach strzeleckich 
w okresie wiosennym, czas został zagospodarowa-
ny poprzez ujednolicenie szkolenia we wszystkich 
Plutonach na terenie kraju. W tym celu sporządzo-
no skrypty do prowadzenia przez dowódców Plu-
tonów szkoleń z zakresu taktyki zielonej, czarnej 
i czerwonej, szkoleń strzeleckich, specjalistycz-
nych oraz poznawczych z zakresu BHP, prze-
ciwpożarowych, przeciwchemicznych i innych. 
W okresie letnim, Strzelcy uczestniczyli w dwóch 
wymarszach i bytowaniu w Ratowie i Budach Kra-
szewskich. Udział brali w szeregu uroczystościach 
na terenie powiatu płońskiego i Gminy Raciąż. 
Z uwagi na fakt, iż obecnie Jednostka Strzelecka 
1863 nie posiada sztandaru, wprowadzono do każ-
dego Plutonu Strzeleckiego – proporce, które mają 
na celu dodatkowo identyfi kować każdy podod-
dział JS oraz podnieść rangę uroczystości z udzia-
łem naszych Strzelców.

ROK 2020
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Z myślą o patronie, JS 1863 zapoczątkowała 
w dniu rocznicy potyczki powstańców z wojska-
mi rosyjskimi i kozackimi w Uniecku (28 styczeń) 
„I Wymarsz szklakiem Powstańców Stycznio-
wych” z Glinojecka do Uniecka. Z uwagi na duże 
powodzenie tej inicjatywy, wymarsz ten będzie 
kontynuowany corocznie. Dowództwo rozpoczę-
ło również inwestowanie w swoich Strzelców, 
poprzez organizację kursów certyfi kowanych – 

opłacanych przez JS 1863. Należą do nich kursy z 
walki wręcz (4 zagadnienia tematyczne), strzelanie 
z broni pistoletowej oraz kierowanie ruchem dro-
gowym. Powyższe ma motywować młodych ludzi 
do wstępowania do liceów i klas mundurowych 
oraz wiązać swoją przyszłość w służbach mundu-
rowych. W dniu 17 kwietnia Przyrzeczenie Strze-
leckie złożyli Strzelcy z Leska. To nowy rozdział 
w JS 1863 na terenie południowej Polski i nowe 
warunki terenowe do ćwiczeń. 

Już pod koniec maja Strzelcy zapoczątkowali 
spanie pod pałatkami i bytowanie w Charzynach. 

Brali udział sami dla siebie w wirtualnych bie-
gach w Dniu Flagi, a przez rajd rowerowy uczci-
li święto Wojska Polskiego. Latem, Strzelcy po 
dwuletniej przerwie ponownie wrócili na Hel do 
Muzeum Obrony Wybrzeża, gdzie wsparli swym 
udziałem w pracach wolontariackich – pracowni-
ków Muzeum. 

ROK 2021

Kalendarium Jednostki Strzeleckiej 1863
9 czerwiec 2018 r. 
 powstanie Plutonu Strzeleckiego Unieck w 

strukturze Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk. 
Dowódca Plutonu Strzeleckiego Artur Zybała 
otrzymuje stopień st. chor. ZS;

1 grudzień 2018 r.
 Pluton Strzelecki Unieck opuszcza strukturę 

Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk i przechodzi 
do Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego 
(STS) w Szydłowie i stanowi Wydzielony Od-
dział Związku Strzeleckiego przy STS w Szy-
dłowie;

2 grudzień 2018 r.
 Strzelcy Plutonu Strzeleckiego Unieck składają 

Przyrzeczenie Strzeleckie w Uniecku;
 Dowódca Plutonu Strzeleckiego Unieck st. chor. 

ZS Artur Zybała zostaje mianowany na stopień 
st. instr. ZS i wyznaczony na stanowisko Ko-
mendanta Plutonu Strzeleckiego Unieck (R.Org. 
1/18 z dn. 02.12.2018);

22 styczeń 2019 r.
 Pluton Strzelecki Unieck Wydzielonego Od-

działu Związku Strzeleckiego przy STS przyjął 
za patrona „Powstańców Styczniowych z roku 
1863” oraz zatwierdza Odznakę Pamiątkową 
(R.Org. 1/19 z dn. 2.12.2019);
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26 styczeń 2019 r. 
 Komendant Główny Wydzielonego Oddziału 

Związku Strzeleckiego przy STS mianuje Plu-
ton Strzelecki Unieck do rangi Jednostki Strze-
leckiej nadając jej numer 1863, a Komendanta 
JS 1863 mianuje na stopień mł. insp. ZS (wy-
ciąg z R.K-nta Gł. WOZS przy STS 1-3/19/org 
z dn. 26.01.2019);

1 wrzesień 2019 r.
 Komendant JS 1863 powołuje do życia Pluton 

Strzelecki Hel im. Obrońców Helu (dowód-
ca – mł.instr. ZS Bartosz Waleryś) i Mystkowo 
im. Marsz. Józefa Piłsudskiego (dowódca – 
mł. instr. ZS Janina Jóźwiak) (R.Org.4/19 z dn. 
1.09.2019);

7 grudnia 2019 r.
 Komendant JS 1863 powołuje do życia Pluton 

Strzelecki Glinojeck im. gen. Józefa Hallera 
(dowódca – st. instr. ZS Zbigniew Konopka) 
i Pluton Specjalny Strzelców Gdynia im. Żoł-
nierzy Wojsk Specjalnych „Formoza” (dowódca 
– mł.instr. ZS Dawid Olszański) (R.Org. 6/12/19 
z dn. 7.12.2019);

 Jednostka Strzelecka 1863 Unieck przyjmuje 
strukturę organizacyjną na wzór Wojska Pol-
skiego; 

 Komendant Główny Wydzielonego Oddziału 
Związku Strzeleckiego przy STS mianuje Ko-
mendanta JS 1863 na stopień st.insp. ZS oraz 
wyznacza go na Zastępcę Komendanta Głów-
nego STS, przy jednoczesnym pełnieniu funk-
cji Komendanta Jednostki Strzeleckiej 1863 
Unieck (R.Org. 6/12/19 z dn. 7.12.2019);

 Komendant JS 1863 określa wzór emblematu 
indentyfi kacyjnego dla Jednostki Strzeleckiej 
i podległych Plutonów stanowiący: wizerunek 
trójpolowego herbu Rzeczypospolitej – Orła, 
Pogoni i wizerunku Archanioła Michała, nakry-
ty koroną jagiellońską, uchwalony w roku 1863 
przez Narodowy Rząd Tymczasowy; 

23 luty 2020 r.
 Komendant JS 1863 powołuje do życia Pluton 

Strzelecki Lesko im. 3 Batalionu Strzelców Sa-
nockich (dowódca – mł. instr. Marcin Chytła) 
(R.Org. 1/2/20 z dn. 23.02.2020);

3 maj 2020 r.
 Jednostka Strzelecka 1863 Unieck wraz z pod-

ległymi Plutonami, osiąga gotowość organiza-
cyjną opartą na strukturze wojskowej;

16 maj 2020 r.
 pierwsze zebranie założycielskie Stowarzysze-

nia Związku Strzeleckiego „Jednostka Strzelec-
ka 1863”. Jednostka Strzelecka 1863 Unieck, 
opuszcza strukturę Wydzielonego Oddziału 
Związku Strzeleckiego przy STS. 

14 październik 2020 r.
 Stowarzyszenie Związku Strzeleckiego „Jed-

nostka Strzelecka 1863” zostaje zarejestrowane 
w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Powiatu 
Płońskiego;

1 kwiecień 2021 r.
 Komendant JS 1863 powołuje do życia Plu-

ton Strzelecki Ciechanów im. Powstańców 
Warszawskich (dowódca – st. instr. ZS Łukasz 
Tomaszewski) (R.Org. 2/4/21 z dn. 1.04.2021);

Wykorzystano materiały i informacje 
będące własnością:

 Jednostki Strzeleckiej 1863 im. Powstańców 
Styczniowych w Uniecku oraz podległych Plu-
tonów Strzeleckich: Borne Sulinowo, Ciecha-
nów, Gdynia, Glinojeck, Hel i Lesko.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU CEGIEŁKI 
NA SZTANDAR DLA 

JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 1863
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Artur ZYBAŁA

– to pochodzący z miejscowości Hel żołnierz zawodowy Sił Zbrojnych Żandarmerii Wojskowej, 
służący w Oddziale Żandarmerii Wojskowej Kraków w stopniu starszego chorążego sztabowego. 
Weteran misji poza granicami państwa. W ramach służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych 
wziął udział w Operacji Iracka Wolność (OIF) w 2004 r. w ramach PKW Irak i w Międzynaro-
dowych Siłach Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w 2007 r. w ramach PKW Afganistan. Poprzez 
dwudziestoletnią służbę wojskową nabył wiedzę i wyszkolenie specjalistyczne, szereg kursów 
i doświadczenia. Po przejściu na zasłużoną emeryturę, zamieszkał wraz z rodziną w Jeżewie-We-
sel, gdzie z „tęsknoty” do swych pasji – założył organizację proobronną na terenie Uniecka (pomy-
słodawcą był Grzegorz Domański). 
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JEDNOSTKA STRZELECKA 1863
im. Powstańców Styczniowych

w Uniecku 

ROK 2018

Pluton Strzelecki Unieck podlega pod Jednost-
kę Strzelecką 1006 Płońsk. To okres zgłaszania się 
pierwszych kandydatów ze Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych w Uniecku, którzy roz-
poczęli szkolenie bez umundurowania i sprzętu spe-
cjalistycznego. Pierwszymi zajęciami były: musztra 
bojowa z udziałem Plutonu Strzeleckiego Raciąż 
oraz zajęcia ze szkolenia strzeleckiego – polegające 
na poznaniu nazewnictwa broni i jej poszczególnych 
elementów oraz jej rozkładanie i składanie. 

Dzięki staraniom dowódcy Plutonu Unieck, 
już w lipcu Pluton otrzymuje od Wójta Gminy Ra-
ciąż – Ryszarda Giszczaka, pierwsze wyposażenie 
w postaci: plecaków, chlebaków, pałatek woj-
skowych i omasztowania, co pozwala Strzelcom 
w dniach 27/28 lipca udać się na pierwszy wymarsz 
dobowy do Jeżewa-Wesel i rozbicie tam obozu, 
a sami Strzelcy już posiadają pełne umundurowanie. 

Pierwszym publicznym występem przed pu-
blicznością i pokazem swych umiejętności, staje 
się II Festyn Rodzinny w Uniecku w dnu 28 lipca. 
Strzelcy pokazują musztrę oraz swoje wyposażenie. 
Do końca listopada Strzelcy: szkolą się, biorą czynny 
udział w pracach i otwarciu okopów w Strożęcinie, 
odwiedzają Modlin i Radzymin oraz we własnym 
zakresie organizują na terenie szkoły w Uniecku – 
główne obchody 100-lecia odzyskania przez nasz 
kraj Niepodległości. To również czas, gdzie naby-
wają większego doświadczenia w czasie wymarszu 
w dniach 27-29 sierpień do Strożęcina i wykonują 
pierwsze bojowe strzelanie. Z dniem 1 grudnia 2018 
r. Pluton Strzelecki Unieck zmienia podległość i 
przechodzi do Szydłowskiego Towarzystwa Strze-
leckiego (STS) w Szydłowie (woj. świętokrzyskie), 
wchodząc w skład Wydzielonego Oddziału Związku 
Strzeleckiego przy STS. 2 grudnia, unieccy Strzelcy 
składają uroczyste Przyrzeczenie Strzeleckie w ko-
ściele parafi alnym pw. św. Jakuba Apostoła w Uniec-
ku i w tym momencie stają się pełnowartościowymi 
Strzelcami Związku Strzeleckiego (ZS). 
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ROK 2019

Rok 2019 dla Plutonu zaczyna być kluczowym 
czasem. Otóż, 22 stycznia Pluton Strzelecki przyj-
muje za patrona „Powstańców Styczniowych” z roku 
1863 oraz zatwierdza swoją Odznakę Pamiątkową. 
Tydzień później, Komendant Główny Wydzielonego 
Oddziału Związku Strzeleckiego przy STS mianuje 
Pluton Strzelecki Unieck do rangi Jednostki Strze-
leckiej nadając jej numer „1863”, a Komendanta JS 
1863 mianuje na pierwszy stopień ofi cerów wyż-
szych. 

W czasie całego roku kalendarzowego, Jed-
nostka szkoli swoich podkomendnych w profesjo-
nalny sposób w Miejscu Stałej Dyslokacji (MSD), 
bierze udział w uroczystościach na terenie gminy, 
jak również na terenie kraju. Strzelcy włączają się 
do organizowanych imprez krajowych (WOŚP) oraz 
lokalnych na rzecz chorych dzieci i osób potrzebują-
cych pomocy. Nawiązują kontakty i współpracę ze 
stowarzyszeniami i instytucjami na terenie Uniecka 
i gminy. Organizują przy wsparciu właścicieli Sali 
Bankietowej „Amorek” w Jeżewie-Wesel – „Bal 
Charytatywny dla JS 1863”, a za uzyskane wsparcie 
fi nansowe, dowództwo doposaża Strzelców w nowe 
polary wojskowe. 

26 stycznia, Strzelcy udają się do Szydłowa, by 
wziąć udział w tamt. Wymarszu Powstańców Stycz-
niowych na trasie Szydłów – Kurozwęki i odbyć 
szkolenie i strzelanie bojowe pod bacznym okiem 
Komendanta Głównego. 

W marcu, Jednostka otrzymuje pomieszczenie 
od Prezesa OSP na terenie Ochotniczej Straży Po-
żarnej Unieck, gdzie Strzelcy mogą spotykać się na 
zbiórkach oraz magazynować swój sprzęt szkolenio-
wy. Pomieszczenia zostały całkowicie odnowione 
i przystosowane do potrzeb przez kadrę Jednostki. 
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23-25 maja, dowództwo JS zorganizowało 
w Uniecku uroczystości obchodów 100 rocz-
nicy powołania do życia Policji Państwowej, 
zapraszając do udziału klasy i szkoły mundu-
rowe z Płońska i Czerwińska nad Wisłą, połą-
czone z wymarszem kondycyjnym, szkoleniami 
i obozowaniem na terenie Komendy JS 1863 
w Uniecku. 

Do 6 czerwca Jednostka podwaja swoją 
liczebność o kolejnych Strzelców, którzy po 
okresie unitarnym przystąpili już do II Przyrze-
czenia Strzeleckiego w Uniecku. 

Prócz szkoleń i obowiązków strzeleckich, 
dowództwo zadbało o podwładnych i zorgani-
zowało w lipcu dwutygodniowy pobyt na tere-
nie Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu, gdzie 
Strzelcy pracowali w ramach wolontariatu, 
zwiedzali miasto i korzystali z plaż i kąpieli 
nadmorskich. Po powrocie – Strzelcy odwiedza-
ją Warszawę, a w niej Pałac Prezydencki, Grób 
Nieznanego Żołnierza, Dowództwo i Salę Tra-
dycji Garnizonu Stołecznego Warszawa, Cen-
trum Weterana Działań Poza Granicami Pań-
stwa oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Z dniem 1 września Komendant JS 1863 
powołuje do życia Plutony Strzelecki Hel oraz 
Mystkowo, skupiające młodzież szkolną, a na-
stępstwem tego, w dniu 10 listopada Przyrze-
czenie Strzeleckie składa najliczniejszy Pluton 
Mystkowo w kościele parafi alnym w Babo-
szewie. 

W dniu 7 grudnia powstaje nowy Pluton 
Strzelecki w Glinojecku oraz Pluton Specjalny 
Strzelców w Gdyni – skupiający w swych szere-
gach żołnierzy zawodowych oraz byłych funk-
cjonariuszy wszystkich służb mundurowych. 
Pluton ten, mający szczególną rangę w struktu-
rze JS 1863, posiada szereg instruktorów. Tym 
samym JS staje się samowystarczalna w szko-
leniach specjalistycznych, gdyż prowadzą je 
instruktorzy z Gdyni na zapotrzebowanie każ-
dego z powstałych Plutonów. 

W tym samym czasie, dla zachowania 
porządku w strukturze organizacyjnej i pod-
ległości na terenie kraju, Komendant JS 1863 
przyjmuje strukturę Jednostki i posiadanych 
Plutonów na wzór Wojska Polskiego. Komen-
dant Główny Wydzielonego Oddziału Związ-
ku Strzeleckiego przy STS mianuje Komen-
danta JS 1863 na stopień starszego inspektora 
oraz wyznacza go na Zastępcę Komendanta 
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Głównego STS, przy jednoczesnym 
pełnieniu funkcji Komendanta Jed-
nostki Strzeleckiej 1863 Unieck. 
Wprowadzony zostaje wzór em-
blematu identyfi kacyjnego dla Jed-
nostki i podległych Plutonów, który 
stanowi wizerunek trójpolowego 
herbu Rzeczypospolitej – Orła, Po-
goni i wizerunku Archanioła Mi-
chała, nakryty koroną jagiellońską, 

uchwalony w roku 1863 przez Na-
rodowy Rząd Tymczasowy, a pod 
nim nazwa stacjonowania podod-
działu przynależnego do JS 1863. 
Dodatkowo wprowadzono ozna-
czenia na berety, związane z patro-
nem lub miejscem stacjonowania 
każdego pododdziału. 

Kolejny rok przynosi nowe efekty działalno-
ści JS 1863. W dniu 23 lutego powołany zostaje 
kolejny Pluton Strzelecki, tym razem najdalej wy-
sunięty, bo w Bieszczadach w miejscowości Le-
sko. W tym samym okresie, Komendant Jednostki 
Strzeleckiej 1863 w porozumieniu z Komendan-

tem Głównym Wydzielonego Oddziału Związku 
Strzeleckiego przy STS w Szydłowie – zachowując 
dalszą współpracę, podejmuje decyzje o wystąpie-
niu ze struktury STS, gdyż Jednostka chce zostać 
samodzielną organizacją proobronną. Efektem po-
wyższego, w dniu 16 maja kadra JS 1863 przepro-
wadza pierwsze zebranie założycielskie, w postaci 

Stowarzyszenia Związku Strzeleckiego „Jednostka 
Strzelecka 1863” i staje się samodzielną Jednostką 
Strzelecką 1863 z zachowaniem wszystkich naby-
tych praw przez byłych przełożonych. W dniu 14 
października Jednostka Strzelecka 1863 zostaje 
zarejestrowane w Ewidencji Stowarzyszeń Zwy-
kłych w Powiecie Płońskim. To nowy rozdział dla 
Strzelców, którzy mogą sami o sobie decydować i 
dalej rozwijać się poprzez pozyskiwanie funduszy 
z projektów z dziedziny kultury, sportu, rekreacji 
oraz organizacji imprez patriotycznych. To rów-
nież czas szeregu szkoleń: spachochronowych, 
saperskich, medycznych, strzeleckich oraz szereg 
wystąpień na uroczystościach kościelnych i lokal-
nych. Nie zapominajmy czasu spędzonego na wy-
cieczkach: w Bieszczadach w Lesku i nad Soliną. 

Ale nie zapominajmy, że to również czas na-
rastającej pandemii i obostrzeń Cowid-19. Pomimo 
przestoju w spotkaniach i szkoleniach strzeleckich 
w okresie wiosennym, czas został zagospodarowa-
ny poprzez ujednolicenie szkolenia we wszystkich 
Plutonach na terenie kraju. W tym celu sporządzo-
no skrypty do prowadzenia przez dowódców Plu-
tonów szkoleń z zakresu taktyki zielonej, czarnej 
i czerwonej, szkoleń strzeleckich, specjalistycz-
nych oraz poznawczych z zakresu BHP, prze-
ciwpożarowych, przeciwchemicznych i innych. 
W okresie letnim, Strzelcy uczestniczyli w dwóch 
wymarszach i bytowaniu w Ratowie i Budach Kra-
szewskich. Udział brali w szeregu uroczystościach 
na terenie powiatu płońskiego i Gminy Raciąż. 
Z uwagi na fakt, iż obecnie Jednostka Strzelecka 
1863 nie posiada sztandaru, wprowadzono do każ-
dego Plutonu Strzeleckiego – proporce, które mają 
na celu dodatkowo identyfi kować każdy podod-
dział JS oraz podnieść rangę uroczystości z udzia-
łem naszych Strzelców.

ROK 2020
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Z myślą o patronie, JS 1863 zapoczątkowała 
w dniu rocznicy potyczki powstańców z wojska-
mi rosyjskimi i kozackimi w Uniecku (28 styczeń) 
„I Wymarsz szklakiem Powstańców Stycznio-
wych” z Glinojecka do Uniecka. Z uwagi na duże 
powodzenie tej inicjatywy, wymarsz ten będzie 
kontynuowany corocznie. Dowództwo rozpoczę-
ło również inwestowanie w swoich Strzelców, 
poprzez organizację kursów certyfi kowanych – 

opłacanych przez JS 1863. Należą do nich kursy z 
walki wręcz (4 zagadnienia tematyczne), strzelanie 
z broni pistoletowej oraz kierowanie ruchem dro-
gowym. Powyższe ma motywować młodych ludzi 
do wstępowania do liceów i klas mundurowych 
oraz wiązać swoją przyszłość w służbach mundu-
rowych. W dniu 17 kwietnia Przyrzeczenie Strze-
leckie złożyli Strzelcy z Leska. To nowy rozdział 
w JS 1863 na terenie południowej Polski i nowe 
warunki terenowe do ćwiczeń. 

Już pod koniec maja Strzelcy zapoczątkowali 
spanie pod pałatkami i bytowanie w Charzynach. 

Brali udział sami dla siebie w wirtualnych bie-
gach w Dniu Flagi, a przez rajd rowerowy uczci-
li święto Wojska Polskiego. Latem, Strzelcy po 
dwuletniej przerwie ponownie wrócili na Hel do 
Muzeum Obrony Wybrzeża, gdzie wsparli swym 
udziałem w pracach wolontariackich – pracowni-
ków Muzeum. 

ROK 2021

Kalendarium Jednostki Strzeleckiej 1863
9 czerwiec 2018 r. 
 powstanie Plutonu Strzeleckiego Unieck w 

strukturze Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk. 
Dowódca Plutonu Strzeleckiego Artur Zybała 
otrzymuje stopień st. chor. ZS;

1 grudzień 2018 r.
 Pluton Strzelecki Unieck opuszcza strukturę 

Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk i przechodzi 
do Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego 
(STS) w Szydłowie i stanowi Wydzielony Od-
dział Związku Strzeleckiego przy STS w Szy-
dłowie;

2 grudzień 2018 r.
 Strzelcy Plutonu Strzeleckiego Unieck składają 

Przyrzeczenie Strzeleckie w Uniecku;
 Dowódca Plutonu Strzeleckiego Unieck st. chor. 

ZS Artur Zybała zostaje mianowany na stopień 
st. instr. ZS i wyznaczony na stanowisko Ko-
mendanta Plutonu Strzeleckiego Unieck (R.Org. 
1/18 z dn. 02.12.2018);

22 styczeń 2019 r.
 Pluton Strzelecki Unieck Wydzielonego Od-

działu Związku Strzeleckiego przy STS przyjął 
za patrona „Powstańców Styczniowych z roku 
1863” oraz zatwierdza Odznakę Pamiątkową 
(R.Org. 1/19 z dn. 2.12.2019);



Seria 
 „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

26 styczeń 2019 r. 
 Komendant Główny Wydzielonego Oddziału 

Związku Strzeleckiego przy STS mianuje Plu-
ton Strzelecki Unieck do rangi Jednostki Strze-
leckiej nadając jej numer 1863, a Komendanta 
JS 1863 mianuje na stopień mł. insp. ZS (wy-
ciąg z R.K-nta Gł. WOZS przy STS 1-3/19/org 
z dn. 26.01.2019);

1 wrzesień 2019 r.
 Komendant JS 1863 powołuje do życia Pluton 

Strzelecki Hel im. Obrońców Helu (dowód-
ca – mł.instr. ZS Bartosz Waleryś) i Mystkowo 
im. Marsz. Józefa Piłsudskiego (dowódca – 
mł. instr. ZS Janina Jóźwiak) (R.Org.4/19 z dn. 
1.09.2019);

7 grudnia 2019 r.
 Komendant JS 1863 powołuje do życia Pluton 

Strzelecki Glinojeck im. gen. Józefa Hallera 
(dowódca – st. instr. ZS Zbigniew Konopka) 
i Pluton Specjalny Strzelców Gdynia im. Żoł-
nierzy Wojsk Specjalnych „Formoza” (dowódca 
– mł.instr. ZS Dawid Olszański) (R.Org. 6/12/19 
z dn. 7.12.2019);

 Jednostka Strzelecka 1863 Unieck przyjmuje 
strukturę organizacyjną na wzór Wojska Pol-
skiego; 

 Komendant Główny Wydzielonego Oddziału 
Związku Strzeleckiego przy STS mianuje Ko-
mendanta JS 1863 na stopień st.insp. ZS oraz 
wyznacza go na Zastępcę Komendanta Głów-
nego STS, przy jednoczesnym pełnieniu funk-
cji Komendanta Jednostki Strzeleckiej 1863 
Unieck (R.Org. 6/12/19 z dn. 7.12.2019);

 Komendant JS 1863 określa wzór emblematu 
indentyfi kacyjnego dla Jednostki Strzeleckiej 
i podległych Plutonów stanowiący: wizerunek 
trójpolowego herbu Rzeczypospolitej – Orła, 
Pogoni i wizerunku Archanioła Michała, nakry-
ty koroną jagiellońską, uchwalony w roku 1863 
przez Narodowy Rząd Tymczasowy; 

23 luty 2020 r.
 Komendant JS 1863 powołuje do życia Pluton 

Strzelecki Lesko im. 3 Batalionu Strzelców Sa-
nockich (dowódca – mł. instr. Marcin Chytła) 
(R.Org. 1/2/20 z dn. 23.02.2020);

3 maj 2020 r.
 Jednostka Strzelecka 1863 Unieck wraz z pod-

ległymi Plutonami, osiąga gotowość organiza-
cyjną opartą na strukturze wojskowej;

16 maj 2020 r.
 pierwsze zebranie założycielskie Stowarzysze-

nia Związku Strzeleckiego „Jednostka Strzelec-
ka 1863”. Jednostka Strzelecka 1863 Unieck, 
opuszcza strukturę Wydzielonego Oddziału 
Związku Strzeleckiego przy STS. 

14 październik 2020 r.
 Stowarzyszenie Związku Strzeleckiego „Jed-

nostka Strzelecka 1863” zostaje zarejestrowane 
w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Powiatu 
Płońskiego;

1 kwiecień 2021 r.
 Komendant JS 1863 powołuje do życia Plu-

ton Strzelecki Ciechanów im. Powstańców 
Warszawskich (dowódca – st. instr. ZS Łukasz 
Tomaszewski) (R.Org. 2/4/21 z dn. 1.04.2021);

Wykorzystano materiały i informacje 
będące własnością:

 Jednostki Strzeleckiej 1863 im. Powstańców 
Styczniowych w Uniecku oraz podległych Plu-
tonów Strzeleckich: Borne Sulinowo, Ciecha-
nów, Gdynia, Glinojeck, Hel i Lesko.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU CEGIEŁKI 
NA SZTANDAR DLA 

JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 1863
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