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KATEGORIA PRODUKT 



KISZKA ZIEMNIACZANA 

KGW „My Kobiety” z Szapska 

Kiszka ziemniaczana od lat króluje na stołach naszych dziadków i rodziców. 
Głównym jej składnikiem to oczywiście ziemniaki, które bardzo często są 
wykorzystywane w naszej kuchni, a ich uprawa jest tradycją od pokoleń. KGW 
„My Kobiety” pozyskuje ziemniaki od lokalnych gospodarzy wiedząc, że są one 
smaczne i uprawiane ekologicznie. Kiszkę ziemniaczaną Panie wytwarzają metodą 
tradycyjną - ziemniaki są tarte ręcznie na tarce, a mięso wieprzowe krojone  
i podsmażane. Podają ją po uprzednim grillowaniu z ogórkiem kiszonym lub sosem 
grzybowym. Od 2017 roku kiszka ziemniaczana wpisana jest na listę produktów 
tradycyjnych województwa mazowieckiego.  



KLUSKI PRZECIARKI  

KGW „My Kobiety” z Szapska 

Kluski przecieraki zwane szarymi kluchami  
Panie z KGW przygotowują z tartych, surowych 
ziemniaków, które w trakcie ucierania utleniają 
się i ciemnieją. Stąd ich szary kolor. Podają je 
z okrasą  ze skwarków i zrumienionej cebuli 
oraz posypują dodatkowo białym pokruszonym 
twarogiem. Szare kluski  to wyśmienity dodatek 
do ciemnych mięs duszonych 
 w zawiesistym sosie.  

Dane kontaktowe: 
Koło Gospodyń Wiejskich „My Kobiety” 
Szapsk 3, 09-166 Gralewo 
e-mail: kgw-szaps@wp.pl 
tel. 509-033-985 
  

mailto:kgw-szaps@wp.pl
mailto:kgw-szaps@wp.pl
mailto:kgw-szaps@wp.pl


MIODY NATURALNE PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA 
Gospodarstwo Pasieczne Piotr i Iwona Budziszewscy

Nie od dziś wiadomo, że miód to skarbnica wielu 
terapeutycznych właściwości. Doceniany jest zarówno  
w kosmetyce, jak i w kuchni, ale najważniejsze są jego 
właściwości zdrowotne. Miód zyskał miano jednego  
z najlepszych naturalnych antybiotyków, jakie możemy 
dostarczyć naszemu organizmowi. Wykorzystujemy go 
jako słodzik do herbaty, dodajemy do wypieków, używamy 
jako bazy do naturalnych napojów leczniczych.  
Gospodarstwo Państwa Budziszewskich jest  pasieką 
rodzinną prowadzoną  przynajmniej od  4 pokoleń, liczącą 
blisko 80 rodzin pszczelich.  Bliskość rzek Płonki, Wkry, 
Narwi oraz długi okres działania promieni słońca 
powoduje, że nektar zbierany przez pszczoły jest bardzo 
bogaty w mikroelementy i witaminy sprzyjające naszemu 
zdrowiu. Gospodarstwo oferuje miód wielokwiatowy  
– wiosenny, wielokwiatowy – letni, lipowo-spadziowy, 
faceliowy, rzepakowy. 

Dane kontaktowe: 
Gospodarstwo Pasieczne Piotr i Iwona Budziszewscy 
e-mail: budziszewskipiotrw38@gmail.com 
tel. 606-283-408 

mailto:budziszewskipiotrw38@gmail.com


RĘKODZIEŁO (OZDABIANIE BOMBEK I JAJEK ZE STYROPIANU)  

Katarzyna Rólka

Dane kontaktowe: 
Katarzyna Rólka 
Płońsk 
tel. 530 035 355 
  

Bombki i jaja styropianowe Pani Katarzyna ozdabia 
cekinami i wstążkami. Wzory do swojego rękodzieła 
czerpie od łowickich po regionalne. Łącząc różne metody 
wytwarzania oraz własne pomysły nawiązujące do 
tradycji  sprawia, że jej produkty są oryginalne. Można 
postawić je na świątecznym stole, jak również 
podarować w prezencie.  



FOTOGRAFIA  ARTYSTYCZNA 

Katarzyna Rólka

Wielką pasją Pani Katarzyny jest fotografia, którą 
rozwija od wielu lat. Ma na swoim koncie wiele 
wystaw autorskich, zarówno w Płońsku, jak i poza 
nim. W swoich pracach stara się wychwycić to „coś” 
co jest piękne, aby zaprezentować własne widzenie 
świata, a dowodem na to może być wydanie w 2016 
roku publikacji w formie albumu pt. „Piękno przyrody  
i architektury w fotografii Katarzyny Rólki”. Na 
swoich fotografiach utrwala lokalne dziedzictwo  
kulturowe i przyrodnicze, rodzimą 
architekturę, przyrodę, kwiaty, ptaki 
i konie m.in.: Bazylikę Zwiastowania 
N.M.P. w Czerwińsku n/Wisłą, Dąb 
„Piast” w Miszewie Wielkim, Dworek 
Weyherów w Płońsku. 



KATEGORIA USŁUGA 



POKAZY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE O TEMATYCE PSZCZELARSKIEJ  

Gospodarstwo Pasieczne Piotr i Iwona Budziszewscy 

Gospodarstwo Pasieczne Piotr i Iwona Budziszewscy promuje zdrową 
żywność, ruch i przebywanie na łonie natury. Pokazy edukacyjne 
połączone  z terapią ruchową i zabawą skierowane są głównie do dzieci  
i młodzieży. Uczestnicy w specjalnych kombinezonach przebywają  
w pasiece i poprzez zabawę poznają świat pszczół oraz mają możliwość 
degustacji miodu wprost z ula.  



WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO TULETTE 

Tulette Osada Rękodzieła Artystycznego Joanna Wlizło

Warsztaty prowadzone przez Panią Joannę stanowią cały wachlarz 
zajęć rozwijających zainteresowania i pasje, ale przede wszystkim 
powracają do dawnych technik rękodzielniczych i próbują je 
zaszczepić wśród młodszych uczestników lub na nowo pobudzić do 
życia wśród dorosłych i seniorów. Skierowane są dla mieszkańców 
wsi i okolicznych miasteczek, jednak cieszą się także dużym 
zainteresowaniem turystów. W stałej ofercie widnieją warsztaty 
ceramiczne, tkackie, stolarskie, farbiarskie, patchworku, batiku, 
papieru czerpanego, czy makramy. Spotkania prowadzone są na 
łonie natury, w leśnym ogrodzie, pod historycznymi namiotami, m.in. 
tipi i repliką Pavilionu z XVII w.  Warsztaty dają możliwość spotkań  
i integracji społeczności lokalnej, osób w podobnym wieku,  
z podobnymi zainteresowaniami, czy podobnymi trudnościami. 
Wieloletni animatorzy kulturalni, edukatorzy i pedagodzy stwarzają 
podczas spotkań wyjątkową atmosferę dla osób  
z niepełnosprawnościami, trudnościami w nauce lub przystosowaniu 
społecznym, kobiet, dzieci i młodzieży oraz rodzin, które czują 
potrzebę spędzania czasu razem. 

Dane kontaktowe: 
Tulette Osada Rękodzieła Artystycznego Joanna Wlizło 
Pątki, 09-304 Lubowidz 
e-mail: tulette.osada@gmail.com 
tel. 668 108 516 
 
  

mailto:tulette.osada@gmail.com


BAZA PONTONOWA EVERAL 
Firma Everal Piotr Dutkiewicz

Baza pontonowa Everal to ciekawa oferta 
tworząca sprzyjające warunki do korzystania  
z walorów naturalnych środowiska 
przyrodniczego. Proponuje swoim klientom 
organizację spływów pontonowych rzeką Wkrą  
i dedykowana jest głównie do rodzin i osób 
starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.  
Baza została stworzona przez miłośników 
aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu, przyciąga turystów z wielu miejsc  
Polski. Gwarantuje bezpieczeństwo, każdy 
ponton to produkt Polski i posiada niezbędne 
certyfikaty oraz atesty. Baza pontonowa Everal 
podczas 26 Targów Turystycznych TT Warsaw 
uzyskała tytuł Produkt Turystyki Aktywnej. 

Dane kontaktowe: 
Everal Piotr Dutkiewicz  
e-mail: spływy@rzekami.pl 
tel. 600 011 773 
www.rzekami.pl 
  

mailto:spływy@rzekami.pl
http://www.rzekami.pl/


KATEGORIA INICJATYWA 



PROWADZENIE PLENERÓW MALARSKICH W POWIECIE PŁOŃSKIM 

Katarzyna Rólka

Pani Katarzyna prowadzi plenery malarskie od 2016 roku na 
terenie powiatu płońskiego np. w Nowym Mieście, Raciążu 
oraz dla Starostwa Powiatowego w Płońsku, podczas których 
uczestnicy utrwalają na płótnie perełki naszego regionu. 
  



Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 

Kaczorowskiego w Raciążu, Gmina Miasto Raciąż, Gmina Raciąż

JARMARK RACIĄSKI

Jarmark Raciąski jest przedsięwzięciem o charakterze regionalnym 
powstałym w 2013 roku. Jego celem jest promowanie produktów 
lokalnych i tradycyjnych, rękodzieła, wytwórców i artystów z regionu 
Mazowsza. Jest dwudniową imprezą plenerową, dającą możliwość 
wymiany doświadczeń i wiedzy oraz prezentacji wytworzonych 
produktów i proponowanych usług, a także ich sprzedaży i promocji. 
Umożliwia integrację i nawiązanie kontaktów pomiędzy lokalnymi 
twórcami i producentami, a instytucjami wspierającymi rozwój małej 
przedsiębiorczości opartej na tradycjach regionalnych. Podczas 
Jarmarku można skosztować tradycyjnych potraw, uczestniczyć  
w pokazach „ginących zawodów”, warsztatach rzeźbiarskich, kowalstwa 
i tkackich. Organizowanych jest również wiele konkursów, zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych np. konkursy kulinarne, pozwalające poznać 
tradycyjne, regionalne potrawy przygotowane na podstawie receptur 
naszych babć i prababć. Atrakcją są także występy zespołów ludowo-
folkowych oraz teatrów ludycznych. W realizację wydarzeń w znacznym 
stopniu angażują się lokalne Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich, 
których udział jest niezwykle istotny w zakresie przekazywania tradycji 
i zwyczajów młodszym pokoleniom.  
  

- Gmina Miasto Raciąż 
Pl. Adama Mickiewicza 17 
09-140 Raciąż 
e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl 

- Gmina Raciąż 
ul. Kilińskiego 2 
09-140 Raciąż 
e-mail: zsadowski@gminaraciaz.pl  

- Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Reakcji im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Raciążu 
ul. Parkowa 14 
09-140 Raciąż 
e-mail: sekretariat@mckraciaz.pl 

Dane kontaktowe: 
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