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Tę m.in. piosenkę wykonał Klub Se-
niora w Koziebrodach na scenie przed ra-
tuszem w Raciążu podczas dożynek miej-

sko-gminnych, które odbyły się 15 sier-
pnia. Zespół zaprezentował krótki obrzęd 
dożynkowy zakończony przekazaniem 

bochna chleba przez szefową klubu Tere-
sę Dobies gospodarzowi gminy Raciąż 
wójtowi Ryszardowi Giszczakowi.

W numerze m.in.:W numerze m.in.:

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW 
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 

– linie na terenie gm. Raciąż

Wybory samorządowe odbędą się w 
niedzielę 21 października 2018 roku – 
wynika z rozporządzenia premiera Ma-
teusza Morawieckiego, które ukazało się 
14 sierpnia w Dzienniku Ustaw. Druga 
tura wyborów odbędzie się 4 listopada. 
Głosowanie w wyborach odbędzie się w 
godzinach 7-21. Wraz z ogłoszeniem roz-
porządzenia ruszyła kampania wyborcza. 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 
do 6 września komisarzom wyborczym 
będą zgłaszani kandydaci na członków 
terytorialnych komisji wyborczych, a do 
dnia 11 września zostaną powołane tery-
torialne komisje wyborcze.

Do 16 września terytorialnym komi-
sjom wyborczym zgłaszane będą listy 
kandydatów na radnych – odrębnie dla 

każdego okręgu wyborczego – dla wy-
borów do rad gmin, rad powiatów, sej-
mików województw i rad dzielnic m.st. 
Warszawy.

26 września upłynie termin zgłasza-
nia gminnym komisjom wyborczym kan-
dydatów na wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast.

6 października upływa termin roz-
plakatowania obwieszczeń: terytorial-
nych komisji wyborczych o zarejestro-
wanych listach kandydatów na radnych 
oraz gminnych komisji wyborczych 
o zarejestrowanych kandydatach na wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast. 
Do tego dnia niepełnosprawni wyborcy 
mogą zgłaszać zamiar głosowania ko-
respondencyjnego, w tym przy pomocy 

Błogosławiony chleb ziemi czarnej...Błogosławiony chleb ziemi czarnej...

21 października 21 października 

Wybory samorządoweWybory samorządowe

Ten numer „Głosu” w większości poświęcony jest dożynkom miejsko-gminnym w Raciążu.

nakładek na karty do głosowania sporzą-
dzonych w alfabecie Braillea.

12 października upływa termin skła-
dania wniosków o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa do głosowania.

Do 16 października wyborcy mogą 
składać wnioski o dopisanie ich do spisu 
wyborców w wybranym obwodzie gło-
sowania na obszarze gminy właściwej ze 
względu na miejsce ich stałego zamiesz-
kania.

Kampania wyborcza zakończy się 
w piątek, 19 października.

Źródło: „Gazeta Prawna”

Wieczna miłość, wieczny cud.Wieczna miłość, wieczny cud.
Dar matczyny, radosny, ofi arny.Dar matczyny, radosny, ofi arny.
Nasza praca, znój i trud.Nasza praca, znój i trud.

Daj nam ziemio tyle ile trzeba.Daj nam ziemio tyle ile trzeba.
By pod słońcem nikt nie wołał – chleba.By pod słońcem nikt nie wołał – chleba.
Błogosławiony chleb ziemi czarnej...Błogosławiony chleb ziemi czarnej...
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PODZIĘKOWANIE
W imieniu rodziny Zmarłego i wspólnoty 
samorządowej gminy Raciąż składam 
wszystkim uczestnikom uroczystości 

pogrzebowej serdeczne podziękowanie 
za tak liczny udział w ostatniej drodze 

naszego współpracownika, 
kolegi i przyjaciela 

ŚP. ŁUKASZA GRODKIEWICZA
Wójt gminy Raciąż
Ryszard Giszczak

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w tak ciężkim i bolesnym 

dla nas czasie udzielali nam wsparcia i pomocy, 
okazali wiele życzliwości i serdeczności,
dzielili z nami smutek i ból, uczestniczyli 

w Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej

ŚP. ŁUKASZA GRODKIEWICZA
serdecznie dziękują

Żona z dziećmi, Rodzice i brat z rodziną

 „Odszedłeś tak nagle, 
że ani uwierzyć, ani się pogodzić" 

OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. ŁUKASZA GRODKIEWICZA, 

WYGŁOSZONE PRZEZ WÓJTA 
RYSZARDA GISZCZAKA

Droga rodzino Zmarłego, szanowni uczestnicy 
uroczystości pogrzebowej.

Zebraliśmy się tu, aby pożegnać śp. Łukasza 
Grodkiewicza. Łukasza znałem od zawsze, ale bli-
żej poznawaliśmy się od 2 listopada 2006 r., kiedy to 
rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy Raciąż jako sta-
żysta. Ponieważ dał się poznać jako ambitny, zdolny 
i pełen zapału chłopak, otrzymał propozycję pracy 
w urzędzie na stałe. Ostatnio, ze względu na swo-
je predyspozycje i zainteresowania, specjalizował 
się w obsłudze informatycznej. Czuwał też, o czym 
mało kto wie, nad ochroną informacji niejawnych. 
Łukasza z jak najlepszej strony poznałem nie tylko 
ja, ale wszyscy pracownicy urzędu, radni, sołtysi 
i wy, szanowni uczestnicy uroczystości pogrze-
bowej, ponieważ to z tego powodu, że Łukasz był 
przez nas wszystkich ceniony i lubiany, zebraliśmy 
się tu w tak wielkiej liczbie.

Łukasz był nie tylko dobrym pracownikiem, ko-
legą czy aktywnym strażakiem – właśnie na prośbę 
prezesa zakończył przygotowania i uzyskał upraw-
nienia do objęcia funkcji kierowcy w OSP w Do-
brskiej-Kolonii.

Łukasz to był przede wszystkim dobry mąż, oj-
ciec i syn. Składam w imieniu wspólnoty samorzą-
dowej wyrazy współczucia wszystkim bliskim Łuka-
sza, a szczególnie jego małżonce, naszej koleżance 
Bogusi Grodkiewicz – pracownikowi urzędu.

Wiadomość o śmierci Łukasza wstrząsnęła nami 
wszystkimi. Nie znam słów, by opisać żal i współ-
czucie, jakie nas wypełnia. Wyrwa, która została po 
nagłym odejściu Łukasza, jest nie do zasypania.

Odejście śp. Łukasza Grodkiewicza nasuwa 
nam pytanie, dlaczego tak wspaniałego młodego 
człowieka Bóg właśnie teraz wezwał do siebie? 
Tego nie wiemy. Pozostaje nam nadzieja i wiara.

Spoczywaj w pokoju
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Uroczystą sumą odpustową rozpo-
częły się 15 sierpnia miejsko-gminne 
dożynki parafi alne w Raciążu. Celebrze 
przewodniczył ksiądz Wojciech Iwanow-
ski, proboszcz parafi i w Uniecku.

Ołtarz w kościele udekorowany zo-
stał wieńcami dożynkowymi, wykona-
nymi przez mieszkańców wsi: Folwark 
Raciąż, Kraszewo Czubaki, Kraszewo 
Podborne, Pólka Raciąż i Witkowo. 
W czasie nabożeństwa złożone zostały 
dary dożynkowe. Były to: chleb podaro-
wany przez sołectwa Budy Kraszewskie, 
Sierakowo i Kiniki – z tego ostatniego 
bochen chleba przekazali starostowie 
dożynek Zuzanna i Krzysztof Koniec-
kiewiczowie; kosz kwiatów i owoców ze 
wsi Żukowo Wawrzonki (sołectwo Cie-
ciersk); kosz owoców z sołectwa Pęsy; 
kosz w wędlinami z sołectwa Pólka Ra-
ciąż (Maria i Krzysztof Brdakowie); dat-
ki na renowację drzwi w kościele, przeka-
zane przez sołectwa Łempinek i Zdunó-
wek; kosz warzyw od sołectwa Żukowo 
Strusie; wino mszalne od sołectwa Ży-
chowo; kosz warzyw i owoców od mia-
sta Raciąża (Dorota i Marcin Nowaczew-
scy); woreczki ze zbożem, które zgodnie 
z intencją pomysłodawczyni Bożeny 
Król z sołectwa Łempino zostały później 
rozdane przedstawicielom poszczegól-
nych sołectw.

W imieniu władz samorządowych 
gminy Raciąż radna Grażyna Rogow-

ska podziękowała rolnikom za ich trud 
i przekazała im najserdeczniejsze słowa 
uznania.

Końcowym elementem mszy św. 
była procesja wokół kościoła, po której 
wierni wrócili do świątyni. Tu nastąpiło 
zakończenie liturgii, po czym gospo-

darze dożynek: wójt Ryszard Giszczak 
i burmistrz Mariusz Godlewski dzielili 
się z obecnymi chlebem poświęconym 
podczas nabożeństwa.

Tego dnia wiele osób przyszło do ko-
ścioła z bukietami z kwiatów, ziół i zbóż. 
15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi 

uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny. W tradycji lu-
dowej dzień ten zwany jest świętem Mat-
ki Boskiej Zielnej.

15 sierpnia to też Święto Wojska Pol-
skiego ustanowione na okoliczność zwy-
cięskiej Bitwy Warszawskiej w wojnie 
z bolszewikami w 1920 r. Nie zabrakło 

więc też akcentów patriotycznych, m.in. 
wiązankę pieśni legionowych zaprezento-
wała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Krajkowie, która wraz z orkiestrą 
OSP w Raciążu uświetniła miejsko-gmin-
ne dożynki parafi alne, zorganizowane 
w tym roku po raz drugi.

r-r

WYDARZENIA

W atmosferze religijnej i patriotycznejW atmosferze religijnej i patriotycznej

Starostowie dożynek Zuzanna i Krzysztof KonieckiewiczowieTego dnia wiele osób przyszło do kościoła 
z bukietami z kwiatów, ziół i zbóż

Ksiądz Wojciech Iwanowski odbiera dary od mieszkańców wsi. 
Fot. Wojciech Biesiekierski
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Po raz piąty na placu Adama Mickiewicza w Raciążu odbył 
się jarmark raciąski połączony z miejsko-gminnymi dożynkami 
parafi alnymi, które zostały zorganizowane po raz drugi. Jarmar-
kowi patronują burmistrz Mariusz Godlewski i wójt Ryszard 
Giszczak, a jego głównym organizatorem jest Miejskie Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji.

W dniach 14-15 sierpnia centrum miasta zapełniło się kra-
mami i straganami z produktami i wyrobami wystawców z kraju 
i z zagranicy. Swoje wyroby i produkty oferowało ponad 60 wy-
stawców. Kramy i stragany zapełniły się rękodziełem, pamiąt-
kami, rzeźbami, obrazami, wyrobami ze szkła, metalu, wikliny, 

starociami, żywnością ekologiczną, tradycyjnymi wędlinami 
i pieczywem, miodami, słodyczami, nalewkami, roślinami. 

Muzyczna scena jarmarku zapełniła się folkowymi zespoła-
mi i grupami muzycznymi, wśród których wystąpili Karpatian 
i Horpyna. Gwiazdą tegorocznego jarmarku był zespół Enej. 

– Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ry-
szarda Kaczorowskiego w Raciążu pozyskało blisko 40 tys. zł 
dofi nansowania na realizację V Jarmarku Raciąskiego. MCK-
SiR otrzymało unijne wsparcie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki tym środkom udało 
się utrzymać wysoki poziom wydarzenia. Z pozyskanych środ-

Jarmark połączony z dożynkamiJarmark połączony z dożynkami

Korowód dożynkowy przeszedł przez centrum Raciąża

Samorządowcy na scenie: 
wójt Ryszard Giszczak, 

przewodniczący RP w Płońsku Jan Mączewski, 
burmistrz Mariusz Godlewski

Klub Seniora w Koziebrodach na chwilę przed występem
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ków zapewniona została ochrona wydarzenia, opłacony został 
konferansjer, opłacono technikę niezbędną do realizacji wyda-
rzenia. Ze środków tych opłacono także druk plakatów i ulotek 
oraz wykonano fi lmik promujący jarmark – informuje dyrektor 
MCKSiR Artur Adamski.

15 sierpnia zdominowany został przez dożynki. Po uro-
czystej sumie korowód dożynkowy, w rytm marszów granych 
przez orkiestry strażackie z Raciąża i Krajkowa, przeszedł przez 

centrum miasta przed ratusz. Tu na scenie nastąpiła prezenta-
cja wieńców dożynkowych. Przedstawiciele sołectw otrzymali 
woreczki z poświęconym ziarnem. Klub Seniora z Koziebród 
przedstawił krótki obrzęd dożynkowy zakończony przekaza-
niem chleba wójtowi gminy Raciąż. Potem swe umiejętności 
taneczne i wokalne zaprezentował zespół Krajkowiacy.

Było podniośle, patriotycznie, swojsko i... raz na ludowo.
r-r

Narada kapelmistrzów

Krajkowiacy 

Szczególny duet w zespole Krajkowiaków – 
mama z córeczką

Delegacja Zdunówka z woreczkiem zboża

Wśród jarmarkowych stoisk nas zainteresowało stoisko Klubu Robótek Ręcznych 
dla Aktywnych Kobiet „Baby robią” przy Bibliotece Publicznej w Raciążu
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Ogłoszony po raz pierwszy przez gminę Raciąż konkurs na 
dekoracje dożynkowe pod nazwą „Cuda ze słomy” spotkał się 
z dużym odzewem mieszkańców. Zgłoszono kilkanaście prac, 
które stanęły przy drogach gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich. Wszystkie prezentujemy na zdjęciach.

Autorzy otrzymali nagrody w postaci wyjazdu na pokazy 
lotnicze do Radomia lub dofi nansowanie do dożynek wiej-
skich.

Cuda ze słomy

SZCZEP
KOWO

SZCZEP
KOWO

KRASZEWO PODB
ORNE

ŻUKOWO S
TRUSIE

SZCZEPKOWO

CIECIERSK

KOZIEBRODY

KINIKI
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PÓLKA RACIĄŻ

PÓLKA RACIĄŻ

WITKOWO 
I FOLWAR

K RACIĄŻ

KINIKI

SIERAKOWO

PÓLKA
RACIĄŻ

PÓLKA 
RACIĄŻ
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W sobotę 28 lipca br. w sołectwie 
Unieck odbył się II Festyn Rodzinny. 
Atrakcyjny i ciekawy program sprawił, 
że każdy, kto przybył tego dnia na plac 
przy strażnicy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Uniecku, znalazł coś dla siebie. 
Wśród licznych atrakcji wymienić moż-
na dmuchańce, gry i zabawy prowadzo-
ne przez animatorkę, malowanie twarzy, 
watę cukrową i popcorn, pokaz dużych 
baniek mydlanych, maskotki Świnka 
Peppa i Minionek, fotobudkę, przejażdż-
ki bryczką, bogato zaopatrzony bufet, za-
bawę taneczną. 

Na szczególną uwagę zasługuje po-
kaz Plutonu Strzeleckiego Unieck – Jed-
nostki 1006 Płońsk, przy wsparciu Pluto-
nu Strzeleckiego Raciąż. Podczas festynu 
pluton po raz pierwszy publicznie poka-
zał elementy musztry (tworzenie kolum-
ny dwójkowej, marsz, 
oddawanie honorów, wy-
stępowanie z szeregu). 
Strzelcy przygotowali 
także mini tor przeszkód 
dla dzieci oraz stanowisko 
z częściami oporządzenia 
i broni.

Bardzo dużym zain-
teresowaniem cieszyły 
się stanowiska przygo-
towane przez strażaków. 
Ochotniczą Straż Pożarną 
w Uniecku wspierali stra-

żacy z OSP w Raciążu oraz Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Płońsku. Wśród mieszkańców duże 
emocje wzbudził pokaz ognia, który zo-
stał zaprezentowany przez Teatr Ognia 
Widmo.

II Festyn Rodzinny w Uniecku wpisał 
się w profi laktykę uzależnień. Na ścia-
nie strażnicy można było obejrzeć wiele 
plakatów dotyczących przeciwdziałania 
uzależnieniom, które przygotowały dzie-
ci wraz z rodzicami.

Na festynie zjawiły się całe rodziny, 
aby wspólnie świętować. To szczególna 
okazja także dla osób starszych, samot-
nych, które miały okazję do rozmowy, 
a także wspólnej zabawy. Wspólnemu 
biesiadowaniu nie było końca, co świad-
czy o tym, jak mieszkańcom potrzebne są 
takie spotkania.

Festyn został zorganizowany ze 
środków funduszu sołeckiego, wsparcia 
mieszkańców Uniecka, a także wsparcia 
sponsorów: Urzędu Gminy w Raciążu, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Banku Spół-
dzielczego w Raciążu, Zakładu Rozbioru 
Mięsa „Domino” Krzysztof Brdak, fi rmy 
Krzysztof Modliński „Handel Artyku-
łami Spożywczo-Przemysłowymi”, sali 
weselnej „Dworek Amore” Jeżewo-We-
sel, fi rmy „Podłogi L.C” Unieck. Bardzo 
dziękujemy za okazaną pomoc.

Szczególne podziękowania kierujemy 
do osób, które aktywnie uczestniczyły 
w przygotowaniach II Festynu Rodzin-
nego w Uniecku. Bo przecież Unieck to 
nasza mała ojczyzna…

Edyta Pa włowska

PROSTO ZE WSI

Stulatka

II Festyn Rodzinny w UnieckuII Festyn Rodzinny w Uniecku

7 sierpnia przedstawiciele Urzędu 
Gminy Raciąż z sekretarz gminy Gabrie-
lą Kowalską na czele odwiedzili panią 
Zofi ę Palmowską – mieszkankę gminy 
Raciąż ze wsi Wępiły, która obchodziła 
swoje 100 urodziny.

W uroczystości uczestniczyła ro-
dzina jubilatki, przedstawiciele MUW 
Delegatura w Ciechanowie oraz ZUS z 
Płońska. Wójt gminy Raciąż skierował pod 
adresem stulatki okolicznościowe życzenia.

r-r
Fot. UG

SZANOWNA PANI
 

Palmowska Zofi a

Z OKAZJI 
JUBILEUSZU 

SETNYCH URODZIN 
SKŁADAM PANI 

NAJSERDECZNIEJSZE 
GRATULACJE.

ŻYCZĘ DUŻO ZDROWIA,
SZCZĘŚCIA, POGODY DUCHA 

ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI
NA DALSZE LATA.

Wójt Gminy Raciąż

Ryszard Giszczak

Raciąż, sierpień 2018 r.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska przygotowane przez strażaków
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System jest integralną częścią orga-
nizacji bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa, mający na celu ratowania życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska, progno-
zowanie, rozpoznawanie i zwalczanie 
pożarów, klęsk żywiołowych lub innych 
miejscowych zagrożeń.

System skupia jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, inne służby, inspek-
cje, straże, instytucje oraz podmioty, 
które dobrowolnie w drodze umowy cy-
wilnoprawnej zgodziły się współdziałać 
w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapew-
nienie ochrony życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska, w ramach działań po-

dejmowanych przez PSP i inne podmioty 
ratownicze (ze szczególnym uwzględnie-
niem OSP), poprzez:

* gaszenie pożarów,
* likwidację miejscowych zagrożeń 

(działania ratownicze),
* ratownictwo chemiczne i ekologicz-

ne,
* ratownictwo techniczne,
* ratownictwo medyczne w zakresie 

udzielania kwalifi kowanej pierwszej 
pomocy (KPP).
System opiera się na Państwowej 

Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywa-
nej z budżetu państwa służbie ratowni-

czej, jak również Ochotniczych Strażach 
Pożarnych, utrzymywanych z budżetów 
samorządowych i dotacji z budżetu pań-
stwa.

Partnerstwo tych służb oparte jest na 
wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu 
oczekiwanych przez państwo standardów 
zadaniowych, organizacyjnych, szkole-
niowych, sprzętowych i dokumentacyj-
nych na całym terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, z możliwością organizowa-
nia pomocy ratowniczej i humanitarnej 
zarówno na terenie kraju, jak i poza jego 
granicami.

PSP

Niedziela 19 sierpnia 2018 r. zapisze 
się szczególnie na kartach historii Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Koziebrodach. 
Tego dnia miała miejsce uroczysta zbiór-
ka z okazji włączenia jednostki do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Decyzję o włączeniu wręczył zastępca 
mazowieckiego komendanta wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. 
Artur Gonera wraz z komendantem po-
wiatowym Państwowej Straży Pożarnej 
w Płońsku st. bryg. Pawłem Jakubow-
skim. 

Na uroczystości nie zabrakło przed-
stawicieli władz samorządowych gminy 
Raciąż, która fi nansuje 10 ochotniczych 
straży pożarnych. Gratulacje druhom 
z Koziebród przekazali wójt gminy Ra-
ciąż Ryszard Giszczak i przewodniczący 
Rady Gminy Jarosław Jaworski. Uczy-
nił to także uczestniczący z uroczystości 
przewodniczący Rady Powiatu Płońskie-
go Jan Mączewski.

Przypomnijmy, że z gminy Raciąż 
w skład KSRG wchodzą jeszcze dwie 
jednostki: OSP w Kaczorowach i OSP 
w Uniecku.

r-r

Fot. archiwum OSP

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY (KSRG)KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY (KSRG)

OSP W KOZIEBRODACH W KRAJOWYM SYSTEMIEOSP W KOZIEBRODACH W KRAJOWYM SYSTEMIE

Od prawej zastępca mazowieckiego 
komendanta wojewódzkiego PSP 
w Warszawie bryg. Artur Gonera, 

naczelnik OSP w Koziebrodach Bartosz 
Kokosiński, prezes OSP w Koziebrodach 

Eugeniusz Ptasik, komendant powiatowy 
w Płońsku st. bryg. Paweł Jakubowski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości
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Płońsk – Baboszewo – Kaczorowy 
– Żychowo – Unieck

Unieck – Żychowo – Kaczorowy 
– Baboszewo – Płońsk

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 
– linie na terenie gm. Raciąż (obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.)

Objaśnienia
kolor czarny – kursuje w dni nauki szkolnej dla województwa mazowieckiego
kolor niebieski – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Rozkład na podstawie informacji na stronie internetowej powiatu płońskiego

Nazwa dworca/ 
przystanku godzina

Płońsk, d.a., 
ul. Warszawska 51 6.15 15.05

Płońsk, 
ul. Warszawska/ZUS 6.16 15.06

Płońsk, ul. 
Młodzieżowa 6.17 15.07

Ćwiklin 6.21 15.11

Arcelin 6.25 15.15

Sokolniki 6.28 15.18

Baboszewo 6.31 15.21

Cieszkowo 6.33 15.23

Mystkowo 6.35 15.25

KOZOLIN 6.40 15.30

KACZOROWY 6.42 15.32

KACZOROWY, 
SAŁKOWO – las 6.46 15.36

WITKOWO 6.48 15.38

RACIĄŻ, 
ul Błonie/Rynek 6.50 15.40

RACIĄŻ 6.51 15.41

PÓLKA – RACIĄŻ 6.54 15.44

ŻYCHOWO 6.57 15.47

KODŁUTOWO 7.01 15.51

SZCZEPKOWO 7.04 15.54

SZCZEPKOWO 7.07 15.57

UNIECK 7.10 16.00

Nazwa przystanku/
dworca godzina

UNIECK 7.15 16.10

SZCZEPKOWO 7.18 16.13

SZCZEPKOWO 7.21 16.16

KODŁUTOWO 7.24 16.19

ŻYCHOWO 7.28 16.23

PÓLKA – RACIĄŻ 7.31 16.26

RACIĄŻ 7.34 16.29

RACIĄŻ, 
ul. Błonie/Rynek 7.35 11.35 13.30 16.30

WITKOWO 7.37 11.37 13.32 16.32

KACZOROWY/
SAŁKOWO – las 7.39 11.39 13.34 16.34

KACZOROWY 7.43 11.43 13.38 16.38

KOZOLIN 7.45 11.45 13.40 16.40

Mystkowo 7.50 11.50 13.45 16.45

Cieszkowo 7.52 11.52 13.47 16.47

Baboszewo 7.54 11.54 13.49 16.49

Sokolniki 7.57 11.57 13.52 16.52

Arcelin 8.00 12.00 13.55 16.55

Ćwiklin 8.04 12.04 13.59 16.59

Płońsk, 
ul. Młodzieżowa 8.08 12.08 14.03 17.03

Płońsk, 
ul. Warszawska/ZUS 8.09 14.04 17.04 12.09

Płońsk, d.a.,
 ul Warszawska 51 8.10 12.10 14.05 17.05
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Płońsk – Arcelin – Baboszewo –
Rzewin – Kossobudy – Sierakowo

– Raciąż – Koziebrody

Nazwa dworca/
przystanku godzina

Płońsk, d.a., 
ul. Warszawska 51 6.45

Płońsk, ul Młodzieżowa 6.46
Płońsk, MBM 6.48
Ćwiklin 6.51
Ćwiklin 6.53
Arcelin 6.56
Sokolniki 6.59
Baboszewo 7.02
Baboszewo, lecznica 7.04
Cieszkowo 7.06
Galomin 7.09
Rzewin 7.12
Lachówiec 7.15
Kiełki 7.17
Dramin 7.22
KOSSOBUDY, wieś 7.24
KRAJKOWO, kościół 7.27
KRAJKOWO, skrz. 7.28
KOSSOBUDY, I 7.29
SIERAKOWO, CPN 7.30
SIERAKOWO 7.31
RACIĄŻ, 
ul. Zawoda  7.33

RACIĄŻ, 
ul. Błonie/Rynek 7.35

RACIĄŻ, d.k. 7.37
KRASZEWO – 
SŁAWĘCIN 7.40

KRASZEWO – 
GACZUŁTY 7.43

KRASZEWO – 
PODBORNE 7.45

MAŁA WIEŚ 7.47
KOZIEBRODY 7.50

Koziebrody- Raciąż – Sierakowo 
– Kossobudy – Rzewin 

– Baboszewo – Arcelin – Płońsk

Nazwa przystanku/
dworca godzina

KOZIEBRODY 8.00
MAŁA WIEŚ 8.02
KRASZEWO – 
PODBORNE 8.03

KRASZEWO – 
GACZUŁTY 8.05

KRASZEWO – 
SŁAWĘCIN 8.07

RACIĄŻ, d.k. 8.10
RACIĄŻ, 
ul. Błonie/Rynek 8.12

RACIĄŻ, ul. Zawoda 8.14
SIERAKOWO 8.16
SIERAKOWO, CPN 8.17
KOSSOBUDY, I 8.18
KRAJKOWO, skrz. 8.19
KRAJKOWO, kościół 8.21
KOSSOBUDY, wieś 8.24
Dramin 8.27
Kiełki 8.32
Lachówiec 8.34
Rzewin 8.37
Galomin 8.40
Cieszkowo 8.43
Baboszewo, lecznica 8.45
Baboszewo 8.47
Sokolniki Nowe 8.50
Arcelin 8.53
Ćwiklin 8.56
Ćwiklin 8.58
Płońsk, MBM 9.01
Płońsk, 
ul Młodzieżowa 9.03

Płońsk, 
ul Warszawska/ZUS 9.04

Płońsk – Arcelin – Baboszewo – 
Rzewin – Krajkowo – Raciąż

Nazwa dworca/
przystanku godzina

Płońsk, d.a., 
ul. Warszawska 51 10.30

Płońsk, 
ul. Warszawska/ZUS 10.31

Płońsk, 
ul Młodzieżowa 10.32

Płońsk, MBM 10.33

Ćwiklin 10.34

Ćwiklin 10.36

Arcelin 10.39

Sokolniki 10.42

Baboszewo 10.43

Baboszewo, lecznica 10.47

Cieszkowo 10.49

Galominek 10.52

Rzewin 10.55

Lachówiec 10.58

Kiełki 11.00

Dramin 11.05

KOSSOBUDY, wieś 11.07

KRAJKOWO, kościół 11.10

KRAJKOWO, skrz. 11.11

KOSSOBUDY, I 11.12

SIERAKOWO, CPN 11.13

SIERAKOWO 11.14

RACIĄŻ, 
ul. Zawoda 11.16

RACIĄŻ, 
ul Błonie/Rynek 11.17
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Ozdobą tegorocznych miejsko-gminnych dożynek parafi alnych w Raciążu były wieńce dożynkowe wykonane przez 
mieszkańców wsi: Folwark – Raciąż, Kraszewo – Czubaki i Rory, Kraszewo Podborne, Pólka – Raciąż i Witkowo. 

Były niesione w procesji przez delegacje oraz prezentowane podczas festynu przed ratuszem.

WIENCE DOŻYNKOWE


