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Skołatowska szynka dziedzica – Artur Zarzycki Skołatowo

Produkt, który w 2015 r. w XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo-Smaki Regionów” otrzymał „ Perłę” najwyższą nagrodą w konkursie



Skołatowska słoninka - przysmak myśliwego - Artur Zarzycki Skołatowo

Produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. W 2009 r. Skołatowska słoninka 
otrzymała III nagrodę w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” na etapie wojewódzkim 

w Radomiu



Skołatowski smalec – Artur Zarzycki Skołatowo



Wędliny – Artur Zarzycki Skołatowo



Twaróg Staropolski krajanka – Zakład Mleczarski Skarżyn

Produkt, który otrzymał Laur Marszałka w konkursie kulinarnym 
,,O Laur Marszałka woj. mazowieckiego”



Lody malinowe i truskawkowe – Anna Piekarczyk Kroczewo

Produkt, który otrzymał Laur Marszałka w konkursie kulinarnym 
,,O Laur Marszałka woj. mazowieckiego”



Żurek „Babci Lodzi” – Gospodarstwo Agroturystyczne „Aksamitka” – Bogusław Aksamit 

Produkt, który w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” otrzymał 
„ Perłę” najwyższą nagrodą w konkursie 



Golonka „po gawłowsku” Gospodarstwo Agroturystyczne „Aksamitka” – Bogusław Aksamit 



„Aksamitne pierogi” Gospodarstwo Agroturystyczne „Aksamitka” – Bogusław Aksamit 



Truskawki i maliny

Na terenie gminy Załuski corocznie organizowany jest w czerwcu Festiwal Truskawki podczas którego 
prezentowane  jest całe bogactwo deserów, do wytworzenia których wykorzystuje się tzw. owoce miękkie, 

czyli głównie truskawki i maliny. Na zakończenie sezonu truskawkowego 
w gminie Czerwińsk nad Wisłą co roku organizowane jest  Święto Truskawki, gdzie  można skosztować 

owocowe przysmaki a także spróbować truskawkowych wyrobów (dżemów, nalewek, pierogów). 



Drożdżowe rogaliki z truskawkami - Stowarzyszenie Kobiet „Karolina” 
z Karolinowa

Laureat w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo i Smaki Regionu 2013"



„Nagus” (kartoflak)
Centrum Aktywności Osób Starszych Klub Seniora w Koziebrodach

Potrawa zajęła I miejsce w konkursie na „Najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka” organizowanym przez 
LGD-PM w dniu 13 września 2014 r. Celem konkursu była popularyzacja potraw z ziemniaka a także 

zachowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego, niepowtarzalnych smaków, przepisów i receptur z naszego 
obszaru.



Kotleciki ziemniaczane z sosem grzybowym
Centrum Aktywności Osób Starszych Klub Seniora w Koziebrodach

Potrawa zajęła II miejsce w konkursie na „Najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka” 
organizowanym przez LGD-PM w dniu 13 września 2014 r.



Pączki ziemniaczane
Centrum Aktywności Osób Starszych Klub Seniora w Koziebrodach



Rolada ziemniaczana - Klub Seniora w Koziebrodach
Centrum Aktywności Osób Starszych Klub Seniora w Koziebrodach



Ogórki kiszone i kapusta kiszona 
Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze Gawryszewscy - Słotwin 



Herbamint - Gospodarstwo zielarskie Renaty i Krzysztofa Grąbczewskich - Lisewo 



Miody - Pasieka J.D. Aksamitowscy - Nowa Dzierzążnia 



Sery dojrzewające
Śródborska Manufaktura Serów – Śródborze

Śródborska Manufaktura Serów to niewielka rodzinna serowarnia w powiecie płońskim, gm. Baboszewo. Na niewielką skalę wytwarzane są tam sery 

podpuszczkowe krowie oraz owcze. W ofercie znajdują się zarówno sery świeże - m.in. fetka, fetka w oleju, halloumi, ser farmerski, ricotta, twarożki 

podpuszczkowe, jogurty, kefiry jak i sery dojrzewające. Sery wyrabiane są ręcznie, wyłącznie z naturalnych składników, bez konserwantów, barwników itp. 



Pan Zbigniew Szostak jest mieszkańcem 
Szerominka, gmina Płońsk. Można o nim 

powiedzieć, że to człowiek o złotych rękach. 
Jest rolnikiem, kowalem, mechanikiem, ślusarzem 
i konstruktorem w jednej osobie. Zbigniew Szostak 

kowalstwem zajmuje się od 1992 roku. Dziś jest 
znanym i cenionym w Polsce fachowcem. 

Wykonuje wszelkiego rodzaju świeczniki, stylowe 
żyrandole, balustrady, łańcuchy ozdobne, krzyże 

czy architektoniczne detale do zabytkowych 
dworków. Realizuje się także jako konstruktor. 

W jego kuźni powstały nawet trzy traktory 
i przyczepa, zdające idealnie polowe egzaminy. 
Jest działaczem Stowarzyszenia Kowali Polskich 

i Stowarzyszenia Twórców Ziemi Płońskiej 
,,Art-Płona".



Pani Hanna Szymankiewicz jest mieszkanką 
Sochocina. Wielką pasją Hanny Szymankiewicz jest 

szydełkowanie. Ukończyła kurs dziewiarstwa 
I stopnia. Zajmuje się także tworzeniem pięknych 

ozdób choinkowych i wielkanocnych. Szydełkowaniem 
zainteresowała się od 16 roku życia, kiedy zrobiła 

pierwszą spódniczkę. Obecnie spod jej ręki wychodzą 
m.in. dziecięce sweterki, czapeczki, ponczo oraz 

obrusy i serwetki. Fantastycznie ozdoby choinkowe 
z nici bawełnianych i kordonku pani Hanna tworzy 
od niedawna. Do takich należą np. piękne bombki, 

które pani Hanna usztywnia, aby nabrały 
odpowiedniego kształtu. Idealnie wyglądają na 
choince. Swoje pomysły czerpie z gazet i własnej 

wyobraźni. Jej ozdoby są idealnym prezentem nie 
tylko na każdą okazję, ale i na święta. Swoje rękodzieła 
wystawia też na kiermaszach świątecznych. W swoje 

rękodzielnictwo twórczyni wkłada wiele serca.



Pan Wawrzyniec Zieliński jest mieszkańcem 
Cieszkowa Starego, gmina Baboszewo. Rzeźbą 

i malarstwem interesował się od najmłodszych lat. 
Pierwszą rzeźbę wykonał mając siedem lat. Jak sam 

mówi o sobie, jego pasja wciąż trwa i nie opuszcza go, 
a wręcz przeciwnie rozszerza swoją działalność 
artystyczną. Swoje rzeźby wykonuje w drewnie 

i metalu. Wykonanie jednej rzeźby przez artystę 
zależy od stopnia jej trudności. Jego druga pasja: 
malarstwo przyciąga wzrok publiczności i budzi 

zainteresowanie, szczególnie doborem piękna 
kolorów. Szczególnie jest mu bliskie malarstwo 

ludowe, ale także tematyka pejzaży. Pan Wawrzyniec 
swoje prace prezentował na wielu wystawach 

indywidualnych i zbiorowych m.in. w Płońsku, 
Sierpcu, Mławie, Ciechanowie, Warszawie itp. 
W malarstwie posługuje się techniką olejną, 

akwarelową i pastelami. To niezwykle uzdolniony 
artysta, bo maluje nie tylko na płótnie, ale również na 

szkle. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ziemi 
Płońskiej ,,Art-Płona".



Pani Joanna od wielu lat pracuje 
w płońskiej świetlicy szkolnej i z racji 

wykonywanego zawodu lubi wszelkie prace 
manualne. Jednak jej pasją są wyroby 

szydełkowe. W 2010 roku wydziergała pierwszą 
w swoim życiu serwetkę 

z kordonka, którą zgłosiła na konkurs 
organizowany przez LGD-PM i otrzymała 
wyróżnienie. W następnym już roku zajęła 

pierwsze miejsce. Od tamtej pory nasza lokalna 
twórczyni na poważnie zajęła się rękodziełem. 

Wykonuje na szydełku zarówno rzeczy 
użytkowe jak i dekoracyjne m.in. kapcie, 

bieżniki, łapacze snów czy inne drobiazgi. Swoje 
prace Joanna Żochowska prezentuje na 

kiermaszach, jarmarkach i festynach. Tworzy 
także ozdoby choinkowe. Serweta Pani Joanny 
nagrodzona została w konkursie na produkt 

lokalny.



Stowarzyszenie działa przy MCKSiR w Raciążu. Zrzesza osoby, które zajmują się  
rękodzielnictwem, malarstwem, poezją.  Spod ich ręki powstaje wiele fantastycznych wyrobów 

przydatnych do domu, jak również na prezent.



Prace Pani Danuty Kantorowskiej



Prace Pani Moniki Wasiak



Prace Pani Marzeny Rybiałek



Prace Pani Hanny Kowalczyk



Prace Pani Alicji Rybki



Prace Pani Doroty Kobuszewskiej



Prace Pani Doroty Rasińskiej







W publikacji pt. Przewodnik Historyczny Ziemi Płońskiej
wydanej przez Powiat Płoński czytamy: „Pan Wojciech 

Sadowski (21.02.1951-24.01.2001) - wspaniały pedagog poeta, 
malarz, rzeźbiarz a przede wszystkim człowiek wielkiego 
serca, głęboko związany z mazowiecką wsią,(…) Spuścizna 
artysty to ponad sto obrazów i rzeźb, kilkadziesiąt wierszy, 

osiem inscenizacji z okazji uroczystości szkolnych, jeden 
scenariusz filmowy. Sztuka Pana Wojciecha ma charakter 

filozoficzny, odkrywa życiową mądrość dojrzałego człowieka, 
wrażliwego na sprawy ludzkie. Autor nawiązywał do 
przeszłości, sięgał do wiejskiej sztuki i tradycji. O jego 
nierozerwalnym  związku z naturą i kulturą ludową 

świadczą wykorzystane w pracach materiały: drewno, 
kamienie, stare przedmioty (sierpy, trąbka, część 

kołowrotka). Tytuły niektórych obrazów Pana Wojciecha 
zaopatrzonych w komentarze poetyckie to: Macierzyństwo, 

Ojcu, Prometeusz, Burza, Miss Atlantyda. Za pracę pod 
tytułem Macierzyństwo autor w 1996 r. zdobył wyróżnienie 
na XII Ogólnopolskiej  Wystawie  Twórczości Pedagogów  
Plastyki (…).Bogaty zbiór materiałów dotyczących życia 

i twórczości artysty znajduje się w działającej w strukturze 
MCK w Płońsku Pracowni Dziejów Płońska. Dom rodziny 
Sadowskich w Nowym Naruszewie jest galerią jego prac ’’


