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Ro man Sie miń ski
(1919–1997)

Uro dzo ny w 1919 ro ku na war szaw skim Po wi -
ślu Ro man Sie miń ski z ko lar stwem zwią zał się
w wie ku 16 lat. Po cząt ki ka rie ry za wod ni czej, to
star ty w 1935 ro ku ja ko nie sto wa rzy szo ny za wod -
nik w nie dziel nych jed no eta pów kach roz gry wa -
nych wo kół War sza wy. Zaj mo wa ne wy so kie
miej sca umoż li wia ją Mu zdo by cie li cen cji i w kon se kwen cji ści ga nie się w bar wach RKS Dru karz.
W 1938 ro ku prze no si się do KS Iskra, któ ry to klub, prócz moż li wo ści ści ga nia się, za pew nia rów -
nież do brą pra cę.

Rok 1939 to dla mło de go za wod ni ka okres w któ rym przy cho dzi zmie rzyć mu się po raz pierw -
szy z asa mi ów cze sne go ko lar stwa pol skie go. Start w To ur de Po lo gne i za ję cie wy so kiej lo ka ty
w wy ści gu Do Mo rza zwra ca ją uwa gę spon so rów, dzia ła czy PZKol i pra sy na świet nie za po wia da -
ją cą się ka rie rę spor to wą. Nie ste ty, rok 1939 to wy buch woj ny i ko niec ma rzeń o ści ga niu się na ro -
we rze.

Mi mo to, po prze gra nej woj nie, w se zo nie 1940 po wsta ją w War sza wie nie śmia łe pró by or ga ni -
zo wa nia nor mal nych wy ści gów ko lar skich, jed nak oku pant szyb ko kła dzie te mu kres, wy da jąc za -
kaz roz gry wa nia im prez spor to wych. Sie miń ski nie po tra fi wy obra zić so bie ży cia bez ro we ru,
dla te go też po cząt ko wo tre nu je in dy wi du al nie, or ga ni zu jąc wy pa dy za miasto na wy ści go wym ro -
we rze po pro wiant, a póź niej prze sia da się na rik szę i w ten spo sób za ra bia na utrzy ma nie za ło żo -
nej wła śnie ro dzi ny. Ja ko rik siarz nie ma so bie rów nych w War sza wie.

W 1944 ro ku wy bu cha Po wsta nie War szaw skie, któ re uda je się Mu prze żyć na Sta rym Mie ście.
Stam tąd, po ka pi tu la cji War sza wy, tra fia na wie le mie się cy do obo zu kon cen tra cyj ne go Mau thau -
sen -Gu sen.

W 1945 ro ku wra ca do ro dzin nej War sza wy, lecz je go do mu już nie ma – zo stał zbu rzo ny w trak -
cie walk po wstań czych. Szyb ko od naj du je ro dzi nę i za czy na my śleć o po wro cie do spor tu. Czas
spę dzo ny w obo zie da je się jed nak we zna ki wy cień czo ne mu or ga ni zmo wi, jed nak sia da na ro wer
i wy gry wa!

La ta 1947-50 to okres naj więk szych suk ce sów spor to wych Ro ma na Sie miń skie go. W 1947 ro ku
pod czas eta pu do Ło dzi, w roz gry wa nym po raz pierw szy po woj nie To ur de Po lo gne, przy jeż dża
sa mot nie na me tę, dy stan su jąc ry wa li o do bre kil ka mi nut. Rok 1948 to wiel ki suk ces Sie miń skie -
go w I Wy ści gu Po ko ju – jest dru gi na tra sie z War sza wy do Pra gi i jest to naj lep sza lo ka ta Po la ka
do cza sów Sta ni sła wa Kró la ka. Do te go na le ży do dać dwa ty tu ły dru ży no we go Mi strza Pol ski w wy -
ści gu szo so wym (1947 – 48) i in dy wi du al ne wi ce mi strzo stwo w wy ści gu gór skim w 1949 ro ku.

Ze spor tem wy czy no wym roz sta je się osta tecz nie w 1953 ro ku, koń cząc tym sa mym w wie ku 34
lat ka rie rę za wod ni czą. Z ko lar stwem wią że się jed nak do końca ży cia – po cząt ko wo ja ko tre ner,
a póź niej szef sek cji ko lar skiej war szaw skiej Le gii. Przez ko lej nych kil ka dzie siąt lat pra cy tre ner -
skiej przy czy nia się do wy cho wa nia se tek mło dych lu dzi, dla któ rych sport był szan są awan su, ka -
rie ry i moż li wo ścią po zna nia sze ro kie go świa ta. Ro man Sie miń ski – lu bia ny przez współ pra cow ni ków
i wy cho wan ków – był też ce nio ny ja ko au tor opo wie ści, ga węd, aneg dot o daw nych „dwóch kó łek cza -
rze”, o bo ha te rach – le gen dar nych asach pol skie go ko lar stwa, do któ rych sam się prze cież za li czał.
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KOMITET HONOROWY

DANIEL CHĄDZYŃSKI  FIRMA DANIELO
MARIUSZ GODLEWSKI BURMISTRZ RACIĄŻA
MIECZYSŁAW JACHACY HONOROWY PREZES KK LEGIA 1928
RYSZARD KARPUL KARGAS PROFIL
PIOTR PNIEWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY RACIĄŻ
ZBIGNIEW SADOWSKI WÓJT GMINY RACIĄŻ
CZESŁAW SZPOJANKOWSKI TOTALIZATOR SPORTOWY 
 DYREKTOR DEPARTAMENTU
ELŻBIETA WIŚNIEWSKA STAROSTA PŁOŃSKI

KOMITET ORGANIZACYJNY

MARCIN WASIOŁEK DYREKTOR WYŚCIGU
ADAM MALIŃSKI NACZELNIK RUCHU DROGOWEGO KPP PŁOŃSK
ARTUR ADAMSKI DYREKTOR MCKSiR
EWA STĘPIEŃ WYŻYWIENIE/ZAKWATEROWANIE
MAŁGORZATA SZYLLER FINANSE
ADAM GŁAZOWSKI TRASA WYŚCIGU
TOMASZ JAROŃSKI SPIKER METY
WŁODZIMIERZ REZNER SPIKER METY
STANISŁAW BRZÓSKO SPIKER METY
ALEKSANDRA ZIENTECKA  RADIO WYŚCIGU
MARIUSZ STĘPIEŃ SZEF OBSŁUGI TECHNICZNEJ
AGATA ŚWIECZKA BIURO WYŚCIGU
ALEKSANDRA ANDRZEJEWSKA FOTO

SĘDZIOWIE

TŐRZSŐK ZSOLTA SĘDZIA GŁÓWNY KOMISARZ UCI (WĘGRY)
MIROSŁAW KRASNOWIECKI KOMISARZ 2 
MARCIN BIENIEK KOMISARZ 3
ANDRZEJ LEWANDOWSKI SĘDZIA METY
BŁAŻEJ GRYGO CHRONOMETR 
JOLANTA KOZŁOWSKA SEKRETARZ 
JAKUB KOCOBOLSKI SĘDZIA NA MOTORZE
MAREK GĄSIEWSKI KONIEC WYŚCIGU



Szanowni Państwo, 

Memoriał Romana Siemińskiego to wyjątkowy wyścig kolarski o randze 
międzynarodowej. Cieszę się, że mogłem objąć patronatem honorowym jubileuszową, 
20. edycję tego popularnego wydarzenia sportowego.

W trakcie jednodniowych zmagań kibice podziwiać mogą pasjonującą rywalizację 
z udziałem polskich i zagranicznych kolarzy szosowych. Organizowane w dniu Święta 
Flagi zawody są wspaniałą formą promocji Mazowsza, przyczyniają się także do 
popularyzowania dyscyplin rowerowych i aktywności fi zycznej wśród mieszkańców 
naszego regionu.

Zachęcam Państwa do udziału w tym interesującym przedsięwzięciu realizowanym 
dla upamiętnienia wybitnego zawodnika i trenera Legii Warszawa Romana Siemiń-
skiego. Ten znakomity sportowiec, mistrz i wielokrotny medalista Mistrzostw Polski 
z sukcesami reprezentował nasz kraj w słynnym Wyścigu Pokoju. Jego pełna ambicji 
i woli walki postawa stanowi wspaniały wzór do naśladowania dla dzieci i młodzie-
ży, jak również osób rozpoczynających amatorską lub wyczynową przygodę z kolar-
stwem.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników 20. Międzynarodowego Wyści-
gu Kolarskiego w Raciążu. Życzę Państwu miłego spędzenia czasu oraz wielu emocji 
i wrażeń. 

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego
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1. Organizator / Organisation  
20. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Mem. Romana Sie-
mińskiego jest organizowany przez:
Klub Kolarski „Legia 1928” zgodnie z przepisami UCI 
i PZKOL.
Dyrektorem Wyścigu jest Marcin Wasiołek; tel. 501550 347
Adres organizatora: Klub Kolarski „Legia 1928”; 01-494 
Warszawa ul. Waldorffa 29.
e-mail: legia.cycling@interia.pl 
Wyścig odbędzie się na dystansie 164,7 km. – 9 rund 
x 18,3 km. 
The 20-th Memorial of Roman Siemiński is organised 
by: Klub Kolarski „Legia 1928” in accordance with 
UCI Regulations.
The Race Director: Marcin Wasiołek, phone: +48 501 
550 347 
The Organizer`s address: 01-494 Warszawa, ul. J. Wal-
dorffa 29. E-mail: legia.cycling@interia.pl
The Race will be run in a fl at 164,7 km route – 9 rounds 
x 18,3 km 

2. Klasa wyścigu UCI/ Race class UCI
Wyścig posiada klasę ME.1.2., w związku z czym, zgod-
nie z art. 2.10.008, zawodnicy zdobywają do klasyfi kacji 
sportowej UCI następujące punkty:
40,30, 25, 20, 15,10, 5, 3, 3 , 3 dla najlepszych 10 zawod-
ników w klasyfi kacji wyścigu.
The race is registered in class ME 1.2, in accordance 
with article 2.10.008 following amount of points shall 
be awarded for UCI Ranking:
40,30, 25, 20, 15,10, 5, 3, 3 , 3 points to the fi rst 10 cyc-
lists in fi nal classifi cation of the race.

3. Uczestnictwo / Participation
Zgodnie z art. 2.1.003bis przepisów UCI W wyścigu mogą 
wziąć udział:
- zawodowe grupy kontynentalne UCI z Polski
- zagraniczne grupy kontynentalne UCI (max. 2)
- grupy kontynentalne UCI
- drużyny narodowe
- drużyny regionalne i klubowe

Każda drużyna może składać się z 4–7 zawodników oraz 
zgodnie z art. 2.2.003 przepisów UCI.
In accordance with UCI Article 2.1.003bis in the race 
can participate: 
- UCI professional continental teams from Poland
- UCI foreign professional continental teams (max. 2) 
- UCI continental teams 
- National teams 
- Regional and club teams 
Every team must consist of 4–7 cyclists, according to 
article 2.2.003 UCI regulations.

4. Biuro wyścigu / Race headquarters
Biuro Wyścigu będzie czynne w dniu 2 maj 2019 w godz. 
8.30 – 10.00 w MCKSiR w Raciążu przy ul. Parkowej 14.
Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić 
udział w wyścigu prezentując licencje w Biurze Wyścigu 
w godz. 8.30 – 9.30.
Odprawa techniczna zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów 
Sportowych odbędzie się w obecności Komisji Sędziow-
skiej w dniu 2 maj 2018 o godz. 10.00 w  MCKSiR w Ra-
ciążu przy ul. Parkowej 14
The race headquarters is open on 2nd May 2019 from 
8.30 a.m. – 10.00 a.m. in MCKSiR Raciąż, st. Parkowa 
14. Verifi cation of applications, issuing accreditations 
of the teams and start numbers will take place at the 
race offi ce from 8.30 – 9.30 a.m.
Team managers meeting will take place in the same 
day at 10.00 a.m. in accordance with the UCI regula-
tion article 1.2.087.

5. Radio wyścigu / Radio Tour 
Radio Wyścigu będzie pracowało na kanale 1 na często-
tliwości 82,1250 MHz.
Radio-Tour will be broadcasted on channel 1 (82,1250 
MHz). 

6. Neutralna pomoc techniczna / Neutral vehicles
Organizator zapewnia 3 odpowiednio wyposażone pojaz-
dy neutralne pomocy technicznej poruszające się zgodnie 
z decyzją Komisarza.

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO
20. MEMORIAŁ ROMANA SIEMIŃSKIEGO

2 MAJA 2019 – RACIĄŻ

REGULATION OF 
THE 20th MEMORIAL OF ROMAN SIEMIŃSKI

2 May 2019 – RACIĄŻ (Poland)



7

The Organizer provides three adequately equipped 
neutral technical vehicles driving in the race column 
pursuant to Commissioners decisions.

7. Limit czasu/ Time limits 
Zgodnie z art. 2.3.039 Przepisów Sportowych limit czasu 
wynosi 8%. 
W szczególnych okolicznościach limit czasu może być 
zmieniony przez Komisję Sędziowską w porozumieniu 
z organizatorem. 
The time limit is 8%. The time limit may be changed 
by the Commissaires Panel after the consultation with 
the organizer.

8. Nagrody / Prize list
Lista nagród zgodna z przepisami UCI dla wyścigu klasy 
ME1.2. Pula nagród: 20 000 PLN. 
Szczegóły zostaną podane na konferencji technicznej.
Na podstawie obowiązujących przepisów fi nansowych, od 
nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek od osób 
fi zycznych.
Warunkiem wypłacenia nagród jest ukończenie wyścigu.
The prize list in accordance with UCI Regulations for 
class ME 1.2 race. A grand total: 20 000 PLN. Details 
will be given at the team managers meeting.
Money prizes are taxed in accordance with the current 
tax regulations.

9. Kontrola antydopingowa  / Anti-doping test
Przepisy antydopingowe UCI stosuje się w całości pod-
czas wyścigu. Ponadto, zgodnie z prawem polskim Pol-
skie przepisy antydopingowe są stosowane dodatkowo do 
przepisów antydopingowych UCI.
Adresy lokali antydopingowych będą podane w oddziel-
nym komunikacie podczas odprawy technicznej.
The UCI anti-doping regulations are entirely appli-
cable to the event. Moreover in conformity with the 
Polish law, the Polish anti-doping legislation is appli-
cable in addition to the UCI anti-doping regulations.
Place of anti-doping tests will be included in another 
communication during the technical briefi ng.

10. Ceremonia dekoracji / Ceremony
Zgodnie z art.1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji 
po wyścigu obowiązek zgłoszenia się ma trzech najlep-
szych zawodników na mecie. Wszystkie ekipy mają obowią-
zek uczestniczyć w uroczystej prezentacji przed wyścigiem.
The best 3 riders of the individual classifi cation must 
participate in the offi cial ceremony. All teams must be 
present at offi cial team presentation before the race in 
accordance with the UCI regulation article 1.2.112.

11. Kary / Penalties 
Kary zgodnie z przepisami UCI.
The penalties might be given in accordance with UCI 
regulations. 

12. Zasady zabezpieczenia wyścigu / Race security 
rules
Wszyscy uczestnicy jadący poza kolumną wyścigu zobo-
wiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Wyścig rozrywany jest w ograniczonym ruchu drogowym 
– ruch poprzeczny i przeciwny zamykany jest na czas 
przejazdu czołówki, peletonu i zawodników ze stratą nie 
większą niż 10 minut. 
Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć wszelkie ubezpiecze-
nia własne i pojazdów we własnym zakresie, gdyż organi-
zator ich nie ubezpiecza. 
Wszyscy kierowcy samochodów i motocykli biorący udział 
w wyścigu muszą stosować wytyczne zgodnie z art. 
2.2.038 przepisów UCI.
All riders behind the main group are obliged to obey 
the traffi c regulations. 
The race will be proceeded in conditions of limited 
traffi c. Transverse traffi c will be stopped for the ride-
through of the leading group and the main bunch.
 All participants should have their own insurance for 
both themselves and their cars. 
The organiser does not cover their insurance. 
All drivers  the cars and motorcycle participating in 
the race must comply with the guidelines in accordan-
ce with Article 2.2.038 of the UCI Regulations.

13. Szpital / Hospital 
Szpital w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, tel. (23) 661 34 00 
The nearest hospital: Płońsk, ul. Sienkiewicza 7, pho-
ne (0048 23) 661 34 00.

14. Informacje dodatkowe / Additional information
Program minutowy zawodów, plan trasy i profi l wysoko-
ściowy oraz skład komisji sędziowskiej, a także szczegó-
łowa lista nagród zostanie podana w Informatorze Między-
narodowego Wyścigu Kolarskiego 20. Memoriału Romana 
Siemińskiego
W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organiza-
tor wyścigu. 
The Minute Schedule of the race, the map and profi le 
of the route as well as the jury will be listed in the bro-
chure of The 20th Memorial of Roman Siemiński.
Organizer decides for matters not covered by this re-
gulation.
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Szanowni Państwo,
jest mi niezwykle miło gościć Państwa w Raciążu na XX Memoriale Romana 
Siemińskiego. To nie tylko wspaniały wyścig i rywalizacja dla kolarzy, ale 
także możliwość obserwowania na żywo najwyższej klasy sportowców dla 
mieszkańców naszego miasta. Wydarzenie to ma głębokie walory edukacyj-
ne i prozdrowotne, szczególnie dla młodzieży.  Pokazuje, że warto trenować 
i walczyć z przeciwnościami dla osiągania sukcesów sportowych. To daje 
ogromną satysfakcję.

Zapraszam do zwiedzania i korzystania z oferty miasta. Raciąż ma wspa-
niałych mieszkańców, jest otwarty na ludzi. Ma bogatą ofertę kulturalną 
i sportową. Warto skorzystać z usług miejscowych fi rm, podjąć współpracę 
gospodarczą  oraz zainwestować w Raciążu.

Jestem przekonany, że XX Memoriał Romana Siemińskiego oraz pobyt 
w Raciążu dostarczy Państwu wielu niezapomnianych wrażeń i zachęci do 
ponownego przyjazdu.

Burmistrz Miasta Raciąża
Mariusz Jerzy Godlewski



POŁOŻENIE

RACIĄŻ – miasto położone w północnej części woje-
wództwa mazowieckiego, w powiecie płońskim, nad rze-
ką Raciążnicą (dopływ Wkry), na  Równinie Raciąskiej. 
Liczy niespełna 5000 mieszkańców. Miasto  o bogatych 
tradycjach, którego dzieje sięgają początków X w. U za-
rania swego istnienia Raciąż był grodem umiejscowio-
nym na „ręką ludzką” usypanej „Wodnej Górze”. 

Raciąż to ciekawe i otwarte na inicjatywę miasto. Do-
godne położenie (100 km od Warszawy, bezpośrednio 
przy drodze krajowej nr 60, przy linii kolejowej Nasielsk 
– Sierpc, 10 km do tras: nr 7 oraz 10) duży kapitał ludz-
ki oraz proinwestycyjna polityka władz miasta, sprzyjają 
rozwojowi przedsiębiorczości.  

HISTORIA

Średniowieczny Raciąż (drewniany gród z osadą) na-
leżał do jednej  z najbardziej liczących się i najludniej-
szych miejscowości na Mazowszu. Pierwsze wzmianki 
pisane na temat Raciąża pochodzą z tzw. Falsyfi katu Mo-
gileńskiego, na którym widnieje data 11 IV 1095, który 
jednak powstał prawdopodobnie w 1155 roku. W XIII w. 
na miejscu grodu wybudowano drewniany zamek sta-
nowiący siedzibę kasztelanii. Kasztelania raciąska 
przetrwała ponad 550 lat. Kasztelan raciąski wchodził 
w skład Senatu. Ostatnim kasztelanem powołanym na 
to stanowisko  w 1790 r. był Tadeusz Antoni Mostow-
ski, pomniejszy  minister spraw wewnętrznych Księstwa 
Warszawskiego. 

Ciekawostkę stanowi fakt, że choć Raciąż był tak dużą 
osadą, to pierwszą parafi ę utworzono tu dopiero w 1373 r. 
(niektóre źródła mówią  o XIII w), zaś dekanat w roku 
1693. Wcześniej rolę kościoła spełniała drewniana kapli-
ca grodowa. Prawdopodobnie kaplica ta, jak i późniejszy 
kościół, były pod wezwaniem  św. Wojciecha. Łączyło 
się to z legendą mówiącą o tym, że w 997 roku, w gro-
dzie raciąskim, zatrzymał się zmierzający do Prus biskup 
i późniejszy męczennik – św. Wojciech. 

Przełomowym w dziejach miasta okazał się rok 1425. 
Na podstawie przywileju lokacyjnego księcia mazowiec-
kiego Ziemowita IV z dnia 29 grudnia, Raciąż uzyskał 
prawa miejskie. Siedemdziesiąt lat później, był już sie-
dzibą niewielkiego (liczącego zaledwie  485 km2) po-
wiatu, położonego w centrum województwa płockiego, 
co miało istotne znaczenie dla jego dalszego rozwoju. 
W Raciążu odbywały się turnieje rycerskie, lokalne zjaz-
dy szlachty i posiedzenia sejmików wojewódzkich. 

W roku 1512 miasto wraz z przyległościami przeszło 
we władanie biskupa płockiego. Jak na ówczesne cza-
sy było to duże miasto, najludniejsze w województwie 
płockim, liczące ponad 1000 mieszkańców. W mieście 
znajdowały się dwa kościoły: jeden przy ul. Kinickiej 
(dzisiejsza ul. Kilińskiego) – spłonął w 1773 r., a drugi 
przy ul. Kościelnej (dzisiejsza ul. Wolności) – w miejscu 
obecnego kościoła. 

Prężny rozwój miasta trwał do II połowy XVII w. Pod-
czas wojen ze Szwecją bogaty Raciąż został doszczętnie 
złupiony, zamek na „Wodnej Górze” spalony, a ludność 
zdziesiątkowana. Reszty dokonała zaraza (1661 r.). 
Raciąż stał się niewielkim osiedlem typu agrarnego. 

R A C I Ą Ż
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W 1676 r. liczył zaledwie 340 osób. Dopiero 60 lat póź-
niej, w roku 1740, miasto odzyskało wszystkie wcześniej 
utracone przywileje i odbudowało się ludnościowo (po 
1750 r. ok. 1250 mieszkańców), ale dawnego znaczenia 
już nigdy nie odzyskało. 

W okresie rozbiorów prestiż miasta ponownie ucier-
piał. W roku 1796 zajęty przez Prusaków Raciąż utracił 
status powiatu. Prawdziwy cios dotknął miasto po klęsce 
powstania styczniowego. Na skutek zaangażowania lud-
ności w Powstanie Styczniowe i carskich represji z tego 
powodu, Raciąż utracił (1869 r.) prawa miejskie i stał 
się osadą, wchodzącą w skład gminy, na czele której stał 
wójt. Raciąż ponownie  odzyskał prawa miejskie, dopie-
ro w 1922 roku.

W okresie międzywojennym w Raciążu zaszły istotne 
zmiany: utworzono siedmioklasową szkołę podstawową, 
miasto oświetlono energią elektryczną, wybrukowano 
ulice, chodniki wyłożono płytami, przebudowano kolej 
wąskotorową na szerokotorową, uruchomiono komuni-
kację autobusową oraz uregulowano rzekę Raciążnicę.     

Do wybuchu II wojny światowej Raciąż był miastem 
dwóch kultur. Ludność żydowska, której odsetek sięgał 
ponad 30 proc. dysponowała synagogą, mykwą, wła-
snym szpitalem i cmentarzem. Żydowskie dzieci uczęsz-
czały do szkoły podstawowej wraz z polskimi dziećmi, 
chociaż istniała także żydowska szkoła wyznaniowa. 
Niemcy w trakcie wojny wywieźli i wymordowali  pra-
wie całkowicie ludność żydowską. 

Po zakończeniu II wojny światowej przystąpiono 
do normalizacji życia w mieście. Zajęto się odbudową 
oświaty, przemysłu  i odnową życia kulturalnego.  

INWESTYCJE

Raciąż  jest dobrym miejscem do inwestowania. Po-
siada:

• działki uzbrojone pod budownictwo jedno- i wie-
lorodzinne, rzemiosło oraz usługi,

• tereny uzbrojone pod lokalizację inwestycji prze-
mysłowych krajowych i zagranicznych,

• jedne z najniższych na Mazowszu stawki podat-
ków, 

• duży kapitał ludzki, 
• Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, 
Miasto Raciąż posiada około 10 ha terenu przezna-

czonego pod działalność inwestycyjną. 
Władze samorządowe miasta deklarują życzliwość 

i współpracę. Potencjalnym inwestorom udzielą wszech-
stronnej pomocy. 

Na naszym terenie działa kilka dużych zakładów 
pracy: Zakład Mleczarski – POLMLEK, Cedrob Pasze, 
AGROL, ZPUE Elektroinstal Sp. z. o.o. W mieście Ra-
ciąż  działają również  mniejsze przedsiębiorstwa. 

Atrakcyjność inwestycyjną Raciąża podnoszą nie tyl-
ko ludzie, dogodne położenie ale i proinwestycyjna po-
lityka władz miasta. Miasto pełni funkcję centrum lokal-
nego dla wielu sąsiednich gmin. 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Ważną częścią życia lokalnej społeczności w ostat-
nich latach stały się aktywnie funkcjonujące organizacje 
pozarządowe, które działają w obszarze sportu, turysty-
ki, kultury oraz edukacji.  W Raciążu od lutego 2015 
roku funkcjonuje Raciąska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele 
organu wykonawczego, Rady Miejskiej w Raciążu oraz 
organizacji pozarządowych. RRDPP jest pierwszym tego 
typu organem w powiecie płońskim. 

Od 18 stycznia 2016 roku funkcjonuje Miejska Rada 
Seniorów, która stanowi organ konsultacyjny inicjatyw-
ny i doradczy w sprawach związanych z działalnością or-
ganizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działa-
jących na rzecz osób starszych 

OŚWIATA, KLUTURA I SPORT

Rozwój kultury, oświaty i sportu zawsze stanowił dla 
władz Raciąża priorytet.

Miasto Raciąż jest organem prowadzącym Szkołę 
Podstawową im. Stanisława Konarskiego oraz Miejskie 
Przedszkole.  Na terenie miasta działają również Zespół 
Szkół w Raciążu, Zespół Szkół Społecznego Towarzy-

stwa Oświatowego oraz Niepubliczne Przedszkole „Aka-
demia Myszki Miki”. 

Ważnym miejscem dla mieszkańców jest Miejskie 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, imienia Ryszarda 
Kaczorowskiego. Przy MCKSiR funkcjonują m.in. ze-
społy muzyczne, grupy taneczne, organizowane są za-
jęcia plastyczne i rękodzielnicze oraz zajęcia sportowe 
jak boks, fi tness, zumba czy jumping frogg . Wychowan-
kowie Miejskiego Centrum Kultury od lat reprezentują  
Raciąż na ogólnopolskich turniejach tańca.

 Miasto posiada także, obecnie czwartoligowy klub 
piłkarski LKS „Błękitni”.  Powstał on w 1924 roku i od 
prawie 100 lat mieszkańcy oraz władze miasta wspierają 
go w działalności i kibicują zawodnikom. Historia klubu 
jest  bardzo bogata, a jego piłkarze odnosili sukcesy na 
stadionach krajowych.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Na naszym terenie funkcjonują:
• Poradnia rodzinna „ZDROWIE”;
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Madent-

Med.;
• Pogotowie Ratunkowe SPZZOZ  w Płońsku, dział 

Pomocy Doradczej. 
W lutym 1903 roku z inicjatywy raciąskiego lekarza 

Romana Wnorowskiego założono Ochotniczą Straż Po-
żarną. Wyposażenie techniczne i sprawność operacyjna 
jednostki sprawiły, że OSP w Raciążu jest jedną  z naj-
lepiej działających jednostek ochotniczych straży pożar-
nych w powiecie płońskim.



Urząd Miejski w Raciążu
Plac Adama Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
Tel. (23) 679 11 63, fax. (23) 679 18 65
e-mail. sekretariat@miastoraciaz.pl 
www.miastoraciaz.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  w Raciążu
Plac Adama Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
tel. (23) 679 11 14
e-mail: sekretariat@pgkimraciaz.pl
www.bip-pgkimraciaz.lo.pl

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
ul. Parkowa 14
09-140 Raciąż
tel. (23) 679 10  78, fax. (23) 679 10 78
e-mail: sekretariat@mckraciaz.pl
www.mckraciaz.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu
ul. Kilińskiego 21
09-140 Raciąż
tel. (23) 679 20 07, fax. (23) 679 20 07
e-mail: mops.sekretariat@miastoraciaz.pl

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego 
w Raciążu
ul. Kilińskiego 62
09-140 Raciąż
tel. (23) 679 11 81, fax.  (23) 679 11 81
e-mail: sekretariat@mzsraciaz.pl
www.mzsraciaz.edupage.org

Miejskie Przedszkole w Raciążu
ul. Nadrzeczna 1
09-140 Raciąż
tel. (23) 679 10 49
e-mail: przedszkole@miastoraciaz.pl
www.mpraciaz.przedszkolowo.pl

D A N E  T E L E A D R E S O W E :

W lutym 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna przy 
współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu nabyła spe-
cjalny samochód pożarniczy z podnośnikiem koszowym 
, który jest wykorzystywany zarówno na potrzeby miasta 
jak i do akcji ratowniczych.

DLACZEGO WARTO PRZYJECHAĆ 
DO RACIĄŻA?

Tysiąc lat historii miasta pozostawiło materialne śla-
dy na jego terenie i w okolicach.

W Raciążu można zobaczyć m.in.:
• Murowany ratusz z 1844 r. przy ul. Mławskiej 

(w latach 1869 1959 mieściła się w nim szkoła),
• Kościół w stylu neogotyckim,  projektu ar-

chitekta Jana Górskiego, wybudowany w latach   
1875-1986,

• Synagogę żydowska z 1888 r. przy ul. Kilińskie-
go, 

• Drewniane domy, wzdłuż ul. Kilińskiego 
i Warszawskiej wybudowane w XIX wieku                                  
z charakterystyczną dla północnego Mazowsza 
zabudową szczytową,

• Park Miejski – założony w 1925r.
• Grodzisko wczesnośredniowieczne „Wodna Góra” 

pochodząca z X-XI wieku.

Poza licznymi zabytkami miasto Raciąż posiada rów-
nież bogatą ofertę kulturalną. Na terenie miasta odbywa-
ją się imprezy plenerowe, koncerty, występy kabaretów 
i teatrów a także cykliczne corocznie: Majówka, Jarmark 
Raciąski oraz Wigilia Miejska. 

Ponadto Raciąż jest współorganizatorem  wydarzeń 
kulturalno – sportowych takich jak: Raciąski Rajd Rowe-
rowy oraz Międzynarodowy Kolarski Memoriał Romana 
Siemińskiego.

W grudniu 2015 roku Raciąż obchodził 590. rocznicę 
nadania praw miejskich. Z tej okazji wydana została książ-
ka traktująca o dziejach miasta i samorządu miejskiego.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje ułatwią  
pierwszy kontakt z naszym miastem,  a tym samym za-
chęcą do odwiedzenia ziemi raciąskiej.

Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się ze 
szczegółowymi informacjami o Raciążu i jego okolicach 
na stronach internetowych miasta www.miastoraciaz.
pl oraz portalu społecznościowym    www.facebook.pl/
umraciaz.
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PLAN TRASY  XX Międzynarodowego Wyścigu    

Konfi guracja rundy
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 Kolarskiego mem. Romana Siemińskiego

Ostatnie 3 km / Last 3 km



1. 1998   WADECKI PIOTR       MRÓZ

2. 2000  KSOBIAK BARTŁOMIEJ       ATLAS

3. 2001  ZARADNY PIOTR   ATLAS LUKULLUS-AMBRA

4. 2002  RADOSZ  ROBERT   SERVISCO

5. 2004  PODOLSKI  ŁUKASZ   PSB 

6. 2005  WIESIAK  MARIUSZ   TEAM NIPPO JAPAN

7. 2006  GĘBKA  MARCIN   DHL-AUTHOR

8. 2007  BRONIŚ ROMAN (CZECHY)  DHL-AUTHOR

9. 2008  ZARADNY PIOTR   DHL-AUTHOR

10. 2009  HALEJAK WOJCIECH   DHL-AUTHOR

11. 2010  ZIÓŁKOWSKI  WOJCIECH    DHL AUTHOR  

12. 2011  RADOSZ  ROBERT   BDC TEAM

13. 2012  AMPLER RICK (NIEMCY)  TEAM NUTRIXXION 

14. 2013  SMOLEŃ  TOMASZ   GK BANK BGŻ  

15. 2014  LATOŃ ERYK    BDC MARCPOL  

16. 2015  KANKOVSKY ALOIS (CZECHY)  WHIRPOOL AUTHOR 

17. 2016  KONONENKO MYKHALO (UKRAINA)  KOLSS BDC 

18. 2017  KANKOVSKY ALOIS (CZECHY)  ELKOV AUTHOR 

19. 2018  KANKOVSKY ALOIS (CZECHY)  ELKOV AUTHOR 

Dotychczasowi zwycięzcy

1. 7000 pln
2. 3500 pln
3. 1800 pln
4. 1000 pln
5. 800 pln
6. 700 pln
7. 600 pln
8. 500 pln
9. 400 pln

10. 200 pln
11. 200 pln
12. 200 pln
13. 200 pln
14. 200 pln
15. 200 pln
16. 200 pln
17. 200 pln
18. 200 pln
19. 200 pln
20. 200 pln

NAGRODY/PRIZE

PROGRAM:
8.30 – 9.30    akredytacja zawodników
10.00               odprawa techniczna
11.30  prezentacja ekip 
12.30               start wyścigu
16.10 – 16.20          przyjazd na metę
16.30 – 16.50          ceremonia nagradzania zwycięzców 

RACE SCHEDULE:
8.30 -  9.30    riders accreditation
10.00              technical meeting
11.30  teams presentation
12.30              start of the race
16.10 – 16.20           fi nish of the race
16.30 – 16.50           the offi cial ceremony 





Położenie
Gmina Raciąż leży na pograniczu 

dwóch regionów geografi cznych: 
Wysoczyzny Płońskiej i Równiny 
Raciąskiej, zajmując powierzchnię 
244,45 km2. Administracyjnie poło-
żona jest w północno-zachodniej czę-
ści województwa mazowieckiego, na 
północno-zachodnim krańcu powiatu 
płońskiego.

W skład Gminy wchodzą 53 sołec-
twa i 62 miejscowości, które zamiesz-
kuje ponad 8000 mieszkańców.

Gmina Raciąż ma charakter typo-
wo rolniczy, rolnictwo stanowi prze-
ważający sektor w gospodarce Gmi-
ny.  Cały obszar Gminy znajduje się 
w granicach obszaru funkcjonalnego 
„Zielone Płuca Polski”, północna 
część Gminy z pradoliną Raciążnicy 
należy do Nadwkrzańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, w granicach 
którego znajduje się Zespół Przyrod-
niczo-Krajobrazowy „Pólka-Raciąż” 
z kompleksem terenów bagiennych 
i potorfi  oraz użytki ekologiczne.

Na terenie Gminy występują liczne 
zabytki, obiekty przyrodnicze i sa-
kralne. Warunki naturalne  Gminy,  
tj. rzeźba terenu, jakość gleb, zaso-
by wód powierzchniowych i grunto-
wych, pokrycie terenu i klimat, należy 
ocenić jako korzystne dla osadnictwa 
i działalności gospodarczej.

Siedzibą władz samorządowych 
Gminy jest miasto Raciąż.

Historia
Osadnictwo na terenach dzisiej-

szej Gminy Raciąż rozpoczęło się 

wcześnie, o czym świadczy topór 
ze złamanym ostrzem, wykonany 
z rogu jelenia, znaleziony w oko-
licach Drozdowa. Stanowi on ślad 
pobytu ludności kultury wstęgowej 
rytej. Topór należy datować praw-
dopodobnie na czasy między 4300 
a 4000 r. p.n.e.

Z okolic Drozdowa, Szczepkowa, 
Szapska, Kossobud oraz innych miej-
scowości pochodzą również ciekawe 
znaleziska.

Intensywny rozwój osadnictwa 
zaczął się właściwie na początku pro-
cesu tworzenia się państwa polskiego 
w końcu X wieku  Raciąż – gród po-
łożony u zbiegu szlaków z centrum 
Mazowsza Płockiego na północ i pół-
nocny-wschód, stał się ośrodkiem 
wczesnośredniowiecznego osadnic-
twa. W XIII i XIV wieku tereny obec-
nej Gminy Raciąż wchodziły w skład 
kasztelani raciąskiej, która sięgała do 
rzeki Wkry.

Po wojnach z Zakonem Krzyżac-
kim północne Mazowsze zaczęło się 
szybko rozwijać dzięki dużemu zapo-
trzebowaniu na żywność w wygłod-
niałych Prusach. Mimo to osadnictwo 
na terenie dzisiejszej Gminy Raciąż 
było dość słabe w porównaniu do in-
nych rejonów Mazowsza.

Po upadku Rzeczypospolitej 
omawiany teren włączono do Prus, 
w okresie wojen napoleońskich Ma-
zowsze znalazło się w Księstwie War-
szawskim, a później w Królestwie 
Polskim. W czasie I wojny świato-
wej, w styczniu 1915 r. tereny Gmi-
ny zajęli Niemcy. Pod koniec 1918 r. 
administrację przejęli Polacy. W roku 
1920 na krótko teren ten zajęła armia 
radziecka. We wrześniu 1939 r. roz-
poczęła się okupacja niemiecka wraz 
z włączeniem terenu Gminy Raciąż 
do rejencji ciechanowskiej w prowin-
cji Prusy Wschodnie.

Wyzwolenie nastąpiło w styczniu 
1945 r.

Z historią Gminy wiążą się znane 
polskie rody jak: Chamscy, Dobrscy, 
Kosobudzcy i Koziebrodzcy.

Inwestycje
Budowa dróg gminnych o na-

wierzchni bitumicznej.
Budowa zbiornika retencyjnego 

o pow. 93,54 ha na rzece Raciążnicy, 
w otoczeniu Zespołu  Przyrodniczo  
Krajobrazowego „Pólka – Raciąż”.

Uzupełnienie infrastruktury oczysz-
czania ścieków komunalnych poprzez 

Gmina Raciąż



budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków.

Gmina Raciąż jest dobrym miej-
scem do inwestowania ze względu 
na położenie geografi czne, przez te-
ren Gminy przechodzi droga krajowa 
nr 60  Łódź – Kutno – Płock – Ostrów 
Mazowiecka - Białystok oraz linia 
kolejowa Nasielsk – Płońsk – Sierpc, 
droga  międzynarodowa E 77 omija 
Gminę Raciąż od wschodu, a droga 
krajowa nr 10 od zachodu.

Tereny wzdłuż trasy nr 60 zosta-
ły już dostrzeżone przez przedsię-
biorców jako miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczych. Jednym 
z celów, które stawia sobie rada obec-
nej kadencji jest sporządzenie cząst-
kowych planów zagospodarowania 
przestrzennego właśnie wzdłuż trasy,  
co docelowo ma również zwiększyć 
zainteresowanie potencjalnych inwe-
storów terenami inwestycyjnymi .  

Oświata Kultura,  
Sport, Tradycja

Rozwój oświaty, kultury  sportu 
i tradycji stanowi dla władz Gminy 
Raciąż priorytet.

Gmina Raciąż jest organem prowa-
dzącym dla czterech szkół podstawo-
wych. Są nimi:
• Szkoła Podstawowa w Koziebro-

dach,
• Szkoła Podstawowa w Krajkowie,

• Szkoła Podstawowa w Starym Gra-
lewie,

• Szkoła Podstawowa w Uniecku.
Przy  szkołach funkcjonują boiska 

sportowe i place zabaw dla dzieci, 
a także boisko sportowe w Uniecku, 
gdzie działa Ludowy Klub Sportowy 
„Jutrzenka”.

W gminie Raciąż działa 10 jed-
nostek ochotniczych straży pożar-
nych. Najstarsze powstały niemal 
wiek temu, należą do nich jednostki 
w Uniecku, Krajkowie, Koziebro-
dach i Szapsku. Niemal każda jed-
nostka wyróżnia się czymś szcze-
gólnym. OSP Unieck przewodzi 
wiekowo, powstała po dużym poża-
rze w 1921 r. OSP Krajkowo słynie 
z orkiestry dętej, niewiele młodszej 
od samej jednostki. Gra na uroczy-
stościach strażackich, gminnych 
i kościelnych. OSP Koziebrody może 
pochwalić się sekcją kobiecą. Młod-
sza od wymienionych wcześniej 
OSP Kaczorowy to jedna z trzech 
w gminie straży znajdujących się 
w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym, pozostałe dwie to 
jest OSP Unieck i OSP Koziebrody.  
W ochotniczych strażach pożarnych 
w gminie Raciąż są starsi i młod-
si druhowie. Widać to szczególnie 
podczas organizowanych co roku 
gminnych zawodów sportowo-po-
żarniczych, które są okazją nie tylko 

do  rywalizacji, ale też i do integracji 
strażackiego środowiska.

Ludność gminy Raciąż jest zróżni-
cowana kulturowo, np. połowę miesz-
kańców miejscowości Krajkowo sta-
nowią przybysze z rejonu łowickiego 
i skierniewickiego, którzy osiedlili się 
tu w 1924 r. Do dziś kultywują trady-
cję łowicką, czego przykładem mogą 
być chociażby stroje ludowe przy-
wdziewane w święta kościelne.

Ochrona zdrowia
Na naszym terenie funkcjonu-

ją  ośrodki zdrowia w Koziebro-
dach i Gralewie, prowadzone przez 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „ASMED” Adrianna Maria 
Fułek z siedzibą w Mochowie, oraz 
w Uniecku, prowadzony przez GRU-
PĘ ZDROWIE Arkadiusz Chmieliń-
ski z siedzibą w Płońsku.

Warto zajrzeć 
do gminy  Raciąż

Mamy nowoczesne rolnictwo, 
średni i drobny przemysł - głównie 
przetwórczy, czyste środowisko natu-
ralne, dobrze rozwiniętą infrastruktu-
rą techniczną sprzyjającą uprawianiu 
różnych form turystyki i aktywnego 
wypoczynku. Czekamy na inwesto-
rów - oferujemy obiekty i tereny do 
zagospodarowania na korzystnych 
warunkach.
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Szlak czerwony
Okala Płońsk, długość ok. 100 km, początek i koniec 
szlaku w Baboszewie. 
Trasa: Baboszewo – Smardzewo – Kępa – Sochocin – 
Kuchary Żydowskie – Bolęcin – Joniec – Proboszczewi-
ce – Przyborowice – Krysk – Naruszewo – Srebrna– Żu-
kowo – Kucice – Dzierzążnia – Baboszewo.

Szlak żółty
Zachód – Wschód, długości ok. 30 km. 
Trasa: Kucice – Ilino – Płońsk – Strachowo – Joniec – 
Miszewo Wielkie – Nowe Miasto – Karolinowo – Rzy 
– Sochocin.

Szlak niebieski
Północ – Południe, długości ok. 85 km. 
Trasa: Mystkowo – Gralewo – Raciąż – Drozdowo – 
Baboszewo – Arcelin – Płońsk – Wichorowo – Krysk – 
Kroczewo – Złotopolice – Kamienica – Kuchary-Skotni-
ki – Czerwińsk nad Wisłą.
Wybrane trasy rowerowe, biegowe i piesze

MIASTO PŁOŃSK
Trasa rowerowa/piesza/biegowa Osiedle Poświętne 
– Płońsk, około 15 km
Trasa biegnie ul. Parkową wokół parku, ul. Postępu Rol-
niczego, ul. Noakowskiego, przez Michowo, Strachowo, 
Strachówek, następnie ul. Podmiejską do ul. Warszaw-
skiej. 

GMINA BABOSZEWO
Trasa rowerowa/piesza/biegowa Baboszewo – Ko-
rzybie, 6 km
Trasa biegnie wzdłuż ul. Lipowej i drogi powiatowej bę-
dącej jej przedłużeniem w stronę Korzybia.
Trasa rowerowa Baboszewo – Dziektarzewo 15 km
Trasa rozpoczyna się w Baboszewie, gdzie można obej-
rzeć Kościół Parafi alny pw. Matki Bożej Częstochow-
skiej według projektu Stefana Szyllera. Dalej biegnie 
przez Cieszkowo, Rzewin, Polesie, kończy się w Dziek-
tarzewie, gdzie można obejrzeć m. in. zabytkowy Ko-
ściół Parafi alny pw. św. Katarzyny i dzwonnicę z XV w., 
miejsce pochówku żołnierzy Powstania Styczniowego, 
zegar słoneczny z 1842 r., zabytkowy park podworski 
z końca XIX w. 

GMINA NARUSZEWO
Trasa rowerowa Naruszewo – Strzembowo 9 km
Trasa biegnie z Naruszewa w stronę lasu, w którym nale-
ży skręcić w lewo i dalej kierować się do drogi na Tustań. 
Następnie trzeba skręcić w lewo i za około 500 m skręcić 
w prawo w leśną drogę i jechać wzdłuż niej. Wyjeżdżając 
na drogę asfaltową w Strzembowie, skręca się w lewo, 
a następnie koło fi gurki w prawo i prosto pod budynek 
sklepu w Strzembowie.
Trasa rowerowa Srebrna – Wróblewo 8 km
Początek trasy rozpoczyna się w leśniczówce w Srebr-
nej. Następnie na pierwszym skrzyżowaniu trzeba skrę-
cić w prawo, później należy jechać do kolejnego skrzy-
żowania, na którym skręca się w lewo. Następnie trasa 
biegnie przez Skarboszewo oraz Troski i kończy się we 
Wróblewie przy pałacu. 

GMINA SOCHOCIN 
Trasa rowerowa/piesza/biegowa Smardzewo – 
Kępa, 7 km
Trasa zaczyna się w miejscu zbrodni hitlerowskiej na 
wprost Szkoły Podstawowej w Smardzewie. Następnie 
należy udać się drogą prowadzącą w stronę miejsco-
wości Kępa. Po drodze znajduje się rzeka oraz łąka, na 
której można rozłożyć koc i chwilę odpocząć na łonie 
natury. Na wprost rzeki znajduje się Sanktuarium Maryj-
ne w Smardzewie. Dalej trzeba jechać w kierunku Kępy, 
za cmentarzem skręcić w lewo pod górkę. Jadąc, można 
podziwiać piękny krajobraz Niziny Mazowieckiej, jak 
również las po obu stronach drogi. Po lewej stronie drogi 

Szlaki rowerowe w powiecie płońskim
Zaznaczone na mapie szlaki rowerowe o łącznej długości 294 km biegną droga-

mi o mniejszym natężeniu ruchu, dobrej nawierzchni, dużych walorach przyrod-

niczych, prowadząc do miejsc związanych z historią Ziemi Płońskiej. Są to:



znajduje się hotel Bonifacio Spa & Sport Resort. Następ-
nie należy dojechać do Kępy, przejeżdżając przez most 
na rzece Wkrze.

GMINA JONIEC
Trasa piesza Popielżyn Zawady – Królewo, 7 km
Trasa rozpoczyna się od miejscowości Popielżyn Zawa-
dy. Kolejną miejscowością jest Joniec, w którym znajdu-
je się Kościół Parafi alny pw. św. Ludwika z połowy XIV 
w. Do Jońca biegnie droga o twardej nawierzchni oraz 
występuje małe natężenie ruchu. W Jońcu należy skiero-
wać się na Królewo przez most na rzece Wkrze.
Trasa rowerowa Joniec – Sobieski, 10 km
Trasa rozpoczyna się w miejscowości Joniec w przystani 
kajakowej „Mrzonka”. Dalej przebiega przez Królewo, 
do miejscowości Sobieski. W Królewie wart obejrzenia 
jest zabytkowy kościół pochodzący z około XVI w. Trasa 
kończy się w miejscowości Sobieski w przystani kajako-
wej „Kaja”, gdzie można na koniec podróży smacznie 
zjeść i odpocząć.
Trasa rowerowa Sobieski – Królewo – Miszewo 
Wielkie – Sobieski, 25 km
Trasa rozpoczyna się w Przystani „Kaja” w Sobieskach 
nad Wkrą. Dalej trzeba przejechać przez Sobieski, Kró-
lewo, Miszewo Wielkie, gdzie można odpocząć pod 
Dębem Piast. Następnie należy dojechać do drogi Jo-
niec – Nowe Miasto i ul. Graniczną udać się w kierun-
ku Zalewu w Nowym Mieście. Z Nowego Miasta, z ul. 
Tatarskiej, należy jechać w kierunku Przepitek do Ku-
char Żydowskich, gdzie znajduje się tablica upamiętnia-
jąca ofi ary niemieckiego obozu pracy z czasów II Woj-
ny Światowej. Następnie trzeba jechać w stronę mostu 
w Bolęcinie, gdzie istnieje możliwość zobaczenia małej 
elektrowni wodnej. Znajduje się tam również plaża. Za 
mostem należy skręcić w lewą stronę, przez Pruszkowo, 
do Sobiesk.

GMINA JONIEC – SOCHOCIN
Trasa rowerowa Sobieski – Sochocin – Kępa – So-
bieski, 37 km 
Trasa rozpoczyna się w Przystani „Kaja” w Sobieskach 
nad Wkrą. Z Sobiesk drogą na Królewo, nie dojeżdża-
jąc do asfaltu, należy skręcić w lewo. Następnie trzeba 
dojechać do zabytkowego kościółka umieszczonego na 
Mazowieckim Szlaku Drewnianej Architektury Sakral-
nej. Dalej należy skręcić w lewo, na Idzikowice oraz 
minąć skrzyżowanie i pojechać prosto drogą do Kuchar 
Żydowskich. W Kucharach widnieje tablica informująca 
o niemieckim obozie pracy z czasów II Wojny Świato-
wej. Następnie drogą asfaltową należy pojechać prosto 
do Sochocina. Dalej minąć skrzyżowanie z drogą nu-
mer 10 przy Urzędzie Gminy, gdzie istnieje możliwość 
zwiedzenia Izby Guzikarstwa. Z Sochocina trzeba jechać 
drogą asfaltową przez Gutarzewo, Baraki i skręcić w Kę-
pie w prawą stronę na most. W Kępie istnieje możliwość 
odwiedzenia leśniczówki. Z Kępy należy kierować się na 
Smardzewo, w którym trzeba przejechać przez mostek 
na rzece Raciążnicy i jechać drogą przebiegającą nad jej 
brzegiem. Przed Wierzbówcem skręca się w prawo na 
Żelechy i w Bielach przejeżdża trasę nr 50 do Gromadzy-
na. Dalej należy przejechać przez most na rzece Płonce 
i skręcić w lewo. Za 500 m trzeba skręcić w prawą stronę 
na drogę oznaczoną Sobieski 3 km. Za miejscowością 
Pruszkowo trzeba skręcić w lewo i wjechać na tereny 
Sobiesk, gdzie przy pierwszym skrzyżowaniu należy po-
nownie skręcić w lewo. 
Trasa rowerowa Sobieski – Królewo – Joniec – Szum-
lin – Ślepowrony – Pruszkowo – Sobieski, 20 km 
Trasa rozpoczyna się w Przystani „Kaja” w Sobieskach. 
Z Sobiesk drogą do Królewa należy jechać w prawo 
w kierunku Jońca. W Królewie przed tablicą informacyj-
ną trzeba skręcić w prawo na drogę szutrową i dalej je-
chać przez tereny nazywane przez miejscowych łęgami, 



następnie ominąć Krajęczyn i dojechać do pozostałości 
po starym drewnianym moście nad rzeką. Dalej należy 
kierować się na Krajęczyn, do drogi asfaltowej na Jo-
niec. Następnie należy przejechać przez most w Jońcu, 
gdzie można zwiedzić zabytkowy kościół. Mijając ko-
ściół po prawej stronie, należy skręcić w prawo na Szum-
lin. W Szumlinie trzeba skręcić w lewo pod górkę i dalej 
pojechać drogą do Ślepowron przez małe kompleksy le-
śne. W Ślepowronach skręca się w prawo przy sklepie 
i budynku remizy OSP. Droga wiedzie do Pruszkowa. 
Na pierwszym skrzyżowaniu trzeba skręcić w prawo i po 
ok. 500 m można obejrzeć stajnię koni arabskich Alicja 
Arabians. Jadąc dalej drogą szutrową, należy dojechać 
do skrzyżowania i skręcić w lewo, mijając las obfi tujący 
latem w jagody. Po około 500 m z lewej strony należy 
minąć Pruszkowo i jechać w kierunku Sobiesk. 

GMINA ZAŁUSKI 
Trasa rowerowa Kamienica – Zdunowo, 10 km
Trasa przebiega przez malownicze miejscowości, m. in. 
przez państwowy las w Złotopolicach. Po trasie moż-
na zwiedzić Kościół Parafi alny pw. Opatrzności Bożej 
w Kamienicy oraz dwór z początku XX w. w Zdunowie.
Trasa rowerowa Olszyny Stare – Postróże, 10 km
Trasa biegnie z Olszyn Starych do Kryska (obok sta-
wów), dalej aleją Jesionów do Postróża.

GMINA PŁOŃSK – DZIERZĄŻNIA
Trasa rowerowa Płońsk – Siekluki – Płońsk, 30 km. 
Trasa bezpieczna dopiero po skręcie na Bodzanów. Nale-
ży zachować ostrożność.
Z Płońska należy jechać drogą krajową nr 10 w kierunku 
Bydgoszczy. Po około 3 km trzeba skręcić w lewo na 
Bodzanów. Następnie po około 4 km, po lewej stronie, 
znajduje się historyczny, zabytkowy krzyż. Dalej, jadąc 
prosto, w miejscowości Kucice należy kierować się na 
Dzierzążnię. Po około 5 km w miejscowości Nowa Dzie-
rzążnia należy skręcić w lewo, dojeżdżając w ten sposób 
do Skołatowa, w którym znajduje się Kościół Parafi alny 
pw. św. Achacjusza. Pierwsze wzmianki o tym kościele 
pochodzą z 1. połowy XII w. Następnie należy skręcić 
w prawo i skierować się do drogi krajowej nr 10. Po le-
wej stronie należy minąć cmentarz parafi alny z XIX w. 
Dalej trzeba skręcić w lewo i kierować się na Babosze-
wo. Następnie należy skręcić w prawo, gdzie po około 5 
km, po lewej stronie, w miejscowości Siekluki, znajduje 
się zabytkowy dwór zbudowany w połowie XIX w. przez 
Augusta i Marię Siekluckich. Dalej należy kierować się 
w stronę Płońska, gdzie trasa dobiega końca. 
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