
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie

„Smaki Ziemi Bodzanowskiej”

Gmina Bodzanów to malowniczy 
obraz mazowieckiej wsi, a przede 
wszystkim obraz nadwiślańskiej przy-
rody, zabytków, tradycji i smaków oraz 
podtrzymywania tradycji kulinarnych 
poprzez aktywizację lokalnej społecz-
ności. 

W okresie od czerwca do grudnia 
2021 r. Stowarzyszenie Społeczno 
- Kulturalne Sokół w Bodzanowie 
realizowało projekt pn. „Smaki Ziemi 
Bodzanowskiej”. Projekt został zreali-
zowany w ramach zadania w obsza-
rze: „Propagowanie idei Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz 
upowszechnienie produktów trady-
cyjnych, regionalnych i lokalnych”.

Na przygotowany projekt stowa-
rzyszenie otrzymało dotację w wys. 
10 000 zł ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Do współpracy zaprosiliśmy Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 
Bodzanów.

Efekty projektu to liczne warsztaty 
kulinarne, prezentacje i spotkania. 
W projekcie udział wzięły Koła Gospo-
dyń Wiejskich działające na terenie 
Gminy Bodzanów: KGW Archutówko, 
KGW Bodzanowskie Pierożanki, 
KGW Cieślanki, KGW Miszewianki, 
KGW Wesołe Babeczki z Borowic.

Projekt rozpoczął się Festiwalem 
Smaków Ziemi Bodzanowskiej, który 
miał miejsce 17 lipca br. w remizie 

OSP Kanigowo. Spotkanie integrujące 
z mieszkańcami Gminy Bodzanów 
stworzyło możliwość zaprezentowa-
nia kulinarnych pasji przez członkinie 
KGW. Wyjątkowe smaki potraw uka-
zały tradycję przygotowywania potraw 
z lokalnych i ekologicznych produktów 
bez obróbek chemicznych.

Warsztaty nalewkowo-ziołowe odbyły 
się w dniu 29 lipca 2021 w Domu 
Dziennym Senior+ w Stanowie. 
Spotkanie przygotowały i popro-
wadziły członkinie KGW Wesołe 
Babeczki z Borowic. Ciekawy 
wykład o ziołach zaprezentowały 
Pa n i e :  C e c y l i a  Ż u k ow s k a 
i Zofia Kolankowska, które pasjo-
nują się ziołami oraz hobby-
stycznie uprawiają te rośl iny 
w przydomowych ogródkach. 
Uczestnicy projektu mieli możliwość 
zapoznania się z właściwościami 
ziół, przygotowali napary, herbatki 
i skosztowali potraw: ziołowej 
sałatki, rosołu z gęsiny z lubczy-
kiem, sernika na zimno z miętą, 
babeczek ziołowych, ziołowego 
napoju. Potrawy z ziołową nutą, 
zos ta ł y  p r z ygo towane  p r ze z 
KGW Wesołe Babeczki.

W dniu 20 sierpnia 2021 r. odbyły 
się warsztaty kulinarne z KGW 
Cieślanki w świetlicy w Cieślach. 
P rzygotowano z imne przeką-
ski. Odbyła się również promocja 
"Lepiuchów bodzanowskich" trady-
cyjnej potrawy Bodzanowa.

Spotkanie uświetniła obecność 
Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego Adama Struzika.

W dniu 14 września 2021 odbyły 
się warsztaty przygotowywania 
dań gorących, które poprowadziły 
KGW Bodzanowskie Pierożanki. 
Warsztaty odbyły się w Dziennym 
Domu Senior+ w Stanowie.

KGW Bodzanowskie Pierożanki 
przygotowały również promocję 
pierogów pn. „Lepiuchy bodzanowskie” 
- pierogi z cebulą i makiem.

W dniu 21 września 2021 odbyły 
się warsztaty owocowo-warzywne, 
które poprowadziły KGW Archutówko. 
Warsztaty odbyły się w Dziennym 
Domu Senior+ w Stanowie.

W ramach projektu członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich w dniu 
2 października br. odbyły wspólnie 
z  Wó j tem Gminy  Bodzanów 
Jerzym Staniszewskim wizytę 
studyjną w Sieci Dziedzictwa Kulinar-
nego Mazowsza w Restauracji Ajax 
w Jankach.

Realizowane działania to roz-
wój współpracy między Kołami 

Gospodyń Wiejsk ich a także 
promocja produktu tradycyjnego 
Gminy Bodzanów pn. „Lepiuchy 
bodzanowsk ie” , k tó r y  zos ta ł 
wpisany na l is tę produktów 
t radycy jnych pr zez  Min is te r -
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w  ka t ego r i i  go towe  dan ia 
i potrawy w woj. Mazowieckim 
w 2019 r.

Gmina Bodzanów – klimat i smak kulinarnej tradycji

KGW Wesołe Babeczki z Borowic

Festiwal Smaków Ziemi Bodzanowskiej

KGW Bodzanowskie Pierożanki

KGW  Miszewianki

Warsztaty zielarskie



Lepiuchy bodzanowskieKGW Archutówko

KGW Cieślanki

Spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Cieślach z  Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

Wizyta studyjna - Restauracja Ajax Janki

Wykład o ziołach p. Cecylia Żukowska

„Smaki Ziemi Bodzanowskiej”



Tradycyjny produkt Gminy 
Bodzanów wpisany na listę 
produktów trady cyjny ch 
przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w katego-
rii gotowe dania i potrawy 
w Województwie Mazowiec-
kim.

Produkt wpisany na listę produktów 
tradycyjnych w dniu 17 maja 2019 r. 
w kategorii Gotowe dania i potrawy 
w woj. mazowieckim.

 ● Wygląd: pieróg. W przekroju lekkie 
wybrzuszenie ukazujące napełnie-
nie farszem.

 ● Kształt :  forma półks iężyca 
z „falbanką”, kształt regularny. 
Farsz miękko się układający.

 ● Wielkość: 8cm długości, 5cm 
szerokości

 ● Barwa: ciasto posiada słomkowy 
kolor, w przekroju widać złociste 
kawałki cebuli i małe ziarenka 
maku.

 ● Konsystencja: miękkie, delikatne 
i elastyczne. Ciasto jest lekkie 
i puszyste.

 ● Smak i zapach: smak delikatny, 
przeplatający się zapach cebuli 
z makiem.

Nasze koło powstało w sierpniu 2019 
r. i liczy 32 członkinie. Działamy dla 
całego społeczeństwa. Bierzemy 
czynny udział w festynach, dożyn-
kach, w licytacjach dla potrzebują-
cych, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy.  

W 2019 roku na dożynkach powia-
towych w Brudzeniu Dużym zajęliśmy 
1 miejsce w konkursie kulinarnym 
z naszym produktem pn. „Podwie-
czorek dla Żniwiarza” (chleb, powidła 
śliwkowe, masło).

W początkach pandemii szyliśmy 
maseczki i przekazywaliśmy dla 
potrzebujących. W czerwcu 2020 
r. otrzymaliśmy dotację w projek-
cie Działaj Lokalnie pod nazwą 
„Pomoc w pandemii potrzebującym”. 
Projekt polegał na tym, że zadba-
liśmy o seniorów+75 i osoby nie-
pełnosprawne, a byli to mieszkańcy 
naszej wsi i okolic. Nasze działania 
polegały na zakupie produktów 
i dostarczenie paczek żywnościowych. 

Przygotowaliśmy dla podopiecznych 
ciepłe posiłki i piekliśmy ciasta. 
Zakupiliśmy dezynfektory i uszyliśmy 
maseczki. Służyliśmy pomocą w zała-
twieniu najważniejszych spraw jak np. 
umówienie wizyty do lekarza, opła-
cenie rachunków, wykupienie leków. 
Do każdego podopiecznego dotarli-
śmy wielokrotnie.

Wiosną tego roku, kiedy strażacy 
walczyli z powodzią w Kępie Polskiej 
dotarliśmy do nich z gorącym posił-
kiem. 

W maju 2021 otrzymaliśmy kolejną 
dotację z Działaj Lokalnie pn. „Inte-
gracja Społeczności Lokalnej w Pan-
demii”. Zorganizowaliśmy wycieczkę 
autokarową do Skansenu w Sierpcu 
na żniwa. Odwiedziliśmy naszych 
seniorów z ciastem pieczonym przez 
członkinie. Zorganizowaliśmy piknik 
dla dzieci i mieszkańców naszej wsi.

W październiku br. odwiedziliśmy 
Dzienny Dom Seniora w Stanowie. 

Przygotowaliśmy dla nich warsz-
taty owocowo-warzywne, na których 
królowały potrawy z dyni.

Integrujemy się z innymi Kołami 
Gospodyń Wiejskich i Stowarzy-
szeniami. Bierzemy chętnie udział 
w różnych warsztatach i festynach, 
a nasze członkinie są zawsze 
chętne do działania.

Mieliśmy również zaszczyt uczest-
niczyć w dwudniowej ogólnopol-
skiej konferencji w Mikołajkach 
pn. Spotkan ie  kob ie t  w ie j -
skich „Kobiety to dobry klimat”. 
Organizatorami wydarzenia była 
Warminsko -Mazurska Izba Rolnicza 
pod patronatem Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Warszawie. Przystąpiliśmy do 
ogólnopolskiego konkursu kulinar-
nego pod nazwą „SKARBY ZAKLĘTE 
W SZKLE”. 

Zajęliśmy III miejsce za potrawę 
pn. „Pycha Micha”.

„KGW Cieślanki” zostało zawią-
zane w październiku 2019 roku. 
Jak większość KGW, nasze koło 
powstało, aby urozmaicić życie 
swojej wsi i integrować mieszkańców. 
Są wśród nas osoby reprezentujące 
różne grupy społeczne: przedsię-
biorcy, nauczyciele, rolnicy, osoby 
bezrobotne. Wszystkim nam przy-
świeca jeden cel - działalność spo-
łeczna na rzecz wspólnego dobra. 

Chętnie bierzemy udział w różnych 
akcjach charytatywnych na rzecz 
chorych dzieci, osób niepełnospraw-
nych. W tym roku aktywnie włączyły-
śmy się w 29. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy przeprowa-
dzając internetowe licytacje, które 
cieszyły się dużym powodzeniem. 
W okresie z imowo-wiosennym 

brałyśmy udział w przygotowywaniu 
i wydawaniu posiłków dla bez-
domnych w Płocku, współpracując 
z  Fundac ją  Mias to-Pańs two, 
w marcu zorganizowałyśmy także 
zbiórkę odzieży. Pomoc potrze-
bu jącym pozwo l i ła  nam na 
bl iższe poznanie ich potrzeb, 
a także utwierdziła w przekona-
niu, że nawet drobny gest może 
sprawić radość innym. Przeprowa-
dziłyśmy zbiórkę wielkanocną dla 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Kraszewie-Czubakach, pod-
czas której zebrałyśmy ubrania, 
kosmetyki, zabawki dla dzieci 
z Fundacji  Odzyskać Radość. 
Brałyśmy aktywny udział w wielu 
imprezach charytatywnych m.in.: 
Kiermasz Charytatywny dla Filipka, 
Piknik Charytatywny, Pomagam 

z Sercem dla Sebastiana, Kier-
masz  S łodkośc i  i  Różnośc i 
dla Zuzi.

Naszym nadrzędnym celem jest 
działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych. 
Co roku pozyskujemy fundusze 
z  Agenc j a  Res t r u k t u r y zac j i 
i  Modernizacj i  Rolnictwa na 
doposażenie świetlicy, udało nam 
się zakupić m.in.: zastawę stołową, 
stoły, krzesła, sprzęt AGD. Zakupione 
materiały ułatwiają organizację 
spotkań dla lokalnej społeczności 
oraz umożliwiają wspólne spędza-
nie czasu. W tym roku realizujemy 
projekt, „Aktywne KGW Cieślanki”. 
Dzięki pozyskanym funduszom 
z Urzędu Marszałkowskiego zaku-
piliśmy: maszynę do popcornu oraz 

Tradycja, pochodzenie oraz historia 
produktu

Lepiuchy bodzanowskie są gotowym 
wyrobem do spożycia. Potrawę cha-
rakteryzuje naturalny kształt pieroga 
w formie półksiężyca z okalającą go 
rozpoznawalną „falbanką”. 

Historia smaku lepiuchów bodza-
nowskich i połączenia smaku cebuli 
z makiem do przygotowania farszu, 
sięga czasów II wojny światowej. 
Tradycyjny farsz lepiuchów składa się 
jedynie z cebuli i maku. Prekursorem 
farszu cebulowo-makowego była 
ludność żydowska, która przed 
i w czasie wojny zamieszkiwała 
Bodzanów.

W tradycyjnej kuchni żydowskiej do 
przyrządzania wielu potraw wykorzy-
stywano właśnie cebulę oraz mak. 
Połączenie żydowskich smaków z 
charakterystycznym polskim pie-
rogiem, dało początek potocznej 
nazwie pierogów „lepiuchy bodza-
nowskie”. 

Przygotowanie pierogów nie wymaga 
dużych nakładów finansowych, 
a wykonywane są przede wszystkim 
z lokalnych produktów.

W pierwszym etapie przygotowania 
pierogów wsypuje się mąkę do miski, 
dodaje olej, szczyptę soli oraz gorącą 
wodę. Mąkę chwilę się zaparza, po 
czym wyrabia ciasto. Następnie na 

rozwałkowanym cieście, wykrawane 
są kółka, które wypełniamy farszem. 

Do przygotowania tradycyjnego farszu 
dusi się cebulę pokrojoną w kostkę, 
do której dodaje się śladową ilość 
maku. Farsz przyprawiany jest solą, 
pieprzem oraz majerankiem. 

Po odcedzeniu farszu z nadmiernej 
ilości wydzielonego soku dodaje się 
małą ilość musztardy. 

Źródło i informacje: http://www.
sokol-bodzanow.pl/projekty-wszyst-
kie/projekty-2018/grupa-niefor-
malna-pierozanki

Idealne na wigilię! Smacznego!

„Lepiuchy bodzanowskie”

A co mówią o sobie Koła Gospodyń Wiejskich?

Koło Gospodyń Wiejskich Archutówko

Koło Gospodyń Wiejskich CieślankiP. Anna Ćwiek z KGW Bodzanowskie Pierożanki prezentuje 
Udziec pieczony z kurczaka

Zupa krem z dyni

Składniki:
 ● 500 g dyni obranej bez nasion

 ● 250 g ziemniaków
 ● 25 g masła
 ● 1 cebula

 ● 2 ząbki czosnku
 ● 1 łyżeczka kurkumy w proszku

 ● 1 pomidor
 ● 1 i 1/2 szklanki bulionu

 ● 1 szklanka mleka kokosowego

Przygotowanie:
Dynię i obrane ziemniaki pokroić w kostkę. W większym garnku na maśle 
zeszklić pokrojoną w kosteczkę cebulę oraz obrany i pokrojony na plasterki 
czosnek. Dodać dynię i ziemniaki, doprawić solą, wsypać kurkumę. Smażyć, co 
chwilę mieszając przez ok. 5 minut.
Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować. Zmniejszyć ogień do średniego 
i gotować przez ok. 10 minut. Świeżego pomidora sparzyć, obrać, pokroić 
na ćwiartki, usunąć szypułki oraz nasiona, pokroić w kosteczkę i dodać do 
zupy. Wymieszać i gotować przez 5 minut, do miękkości warzyw. Zmiksować 
w blenderze z dodatkiem mleka.
Podawać z natką pietruszki i śmietanką lub jogurtem.

Udziec pieczony z kurczaka

Przygotowanie:
Usunąć kość z udźca. Przyprawić przyprawą do kurczaka i odstawić do lodówki 
na całą noc. 
Obtoczyć w mące i w jajku. Smażyć na złoty kolor. Ułożyć na blaszce i piec 
w piekarniku nagrzanym do 180°C na 40 minut.
Po wyjęciu z piekarnika na udźce położyć farsz i piec przez 5 min do 
rozpuszczenia się sera.

Farsz:
Warzywa w paski (mrożone lub świeże) poddusić na maśle. Później do warzyw 
dodać pokrojone w plastry pieczarki i dalej dusić aż zmiękną. Zetrzeć ser na 
grubych oczkach.
Kiedy warzywa ostygną dodać do nich starty ser oraz majonez do połączenia się 
składników. Przyprawić do smaku solą, pieprzem lub czymś innym.

„Smaki Ziemi Bodzanowskiej”



waty cukrowej, piekarnik, namiot 
plenerowy, a także personalizo-
wane koszulki dla członków KGW. 
W ramach podjętych działań we 
wrześniu zorganizowałyśmy warsz-
taty kulinarne dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Janiny Jóźwiak, 
wspólny czas przyniósł wszystkim 
dużo radości, a najmłodsi poznali 
wiele nowych smaków. 

W sierpniu miałyśmy okazję współ-
organizować podpisanie umów 
z Marszałkiem Adamem Struzi-
kiem. Nasza nowo wyremontowana 
sala w świetlicy pozwoliła wszyst-
kim spędzić miłe popołudnie, 
a różnorodne słodko-słone potrawy 
cieszyły się dużym zaintereso-
waniem wśród obecnych gości. 
Jako „KGW Cieślanki” brałyśmy 

udział w projektach realizowanych 
przez Stowarzyszenie Społecz-
no-Kulturalne SOKÓŁ w Bodza-
nowie – „Smaki Ziemi Bodza-
nowskiej” i „Senior w jesieni 
życia”. Jako komitet założycielski, 
„Cieślanki i Przyjaciele” zorganizo-
waliśmy zbiórkę dla pana Andrzeja, 
który uległ poważnemu wypadkowi 
i potrzebuje rehabilitacji, która 
ułatwi mu powrót do sprawności. 
11 września przy Szkole Podstawo-
wej im. Janiny Jóźwiak w Cieślach 
odbył się piknik charytatywny, który 
przyniósł ogromny sukces w postaci 
zebrania znacznej sumy. Piękna 
pogoda, różnorodne atrakcje i obec-
ność ludzi dobrej woli pozwoliła 
cieszyć nam się tym wspaniałym 
wydarzeniem jeszcze długo po jego 
zakończeniu. 

Jednym z obszarów działalności 
naszego KGW jest integracja lokal-
nej społeczności, dlatego staramy 
się organizować jak najwięcej 
wspólnych spotkań. Promujemy 
aktywny i zdrowy styl życia. Regular-
nie, dwa razy w tygodniu, w naszej 
świetlicy odbywają się zajęcia fitness 
prowadzone przez Patrycję Adam-
czyk ACTIVLIFE. Chętnie nawiązujemy 
współpracę z lokalnymi przedsiębior-
cami oraz włączamy się w różnorodne 
akcje na terenie gminy np. stoisko 
z potrawami tradycyjnymi na Biegu 
o Puchar Wójta Gminy Bodzanów.

Dużym zainteresowaniem cieszy 
się nasz profil na Facebooku, na 
którym umieszczamy fotorelacje  
z podejmowanych przez nas działań.

Deser Ciesielskie A’la Tiramisu

Składniki:
 ● biszkopty okrągłe,

 ● śmietana 30 lub 36 % 0, 5 litra
 ● mascarpone 1 opakowanie,

 ● 3-4 łyżki cukru pudru,
 ● pół szklanki schłodzonej kawy do nasączenia biszkoptów,

 ● kakao,
 ● 3 łyżki mocnego alkoholu np. likier advocatowy,

 ● mięta, kilka malin lub borówek do dekoracji

Przygotowanie:
Mocno schłodzoną śmietanę umieścić w misie miksera, ubić na sztywno. 
Pod koniec porcjami dodać mascarpone i cukier puder. Kawę wymieszać 
z alkoholem. W pucharkach lub szklankach układamy warstwowo: nasączone 
biszkopty (1-2 sztuki), krem, kakao, nasączone biszkopty(1-2 sztuki), krem, 
kakao. Udekorować listkiem mięty i owocami. 
Deser najlepiej schłodzić w lodówce przez 2-3 godziny.

 Nalewka cytrynowa wg. Wesołych Babeczek z Borowic

Składniki:
 ● 6 dużych cytryn 
 ● 0,5l wódki 40%
 ● 3/4szkl.cukru
 ● 3/4szkl. miodu
 ● 1/2szkl.wody

Koło Gospodyń Wiejskich „Misze-
wianki” działa od 3 lat. Do Koła 
należy 20 osób. Spotkania odbywają 
się raz w miesiącu. Działalność nasza 
opiera się na pomocy ludziom, którzy 
jej potrzebują. Pomagałyśmy dzie-
ciom chorym na SMA oraz osobom 
dorosłym, których życie doświadczyło 
chorobą organizując różnego rodzaju 
zbiórki a także wystawiając rzeczy na 
licytacje. 

Specjalizujemy się w przygotowy-
waniu potraw mięsnych, wypieków 

ciast oraz robieniu szaszłyków owo-
cowych. Naszą specjalnością są 
„kozy” – takie, które piekły niegdyś 
nasze babcie. Przypominają wszyst-
kim smak dzieciństwa. Drugą spe-
cjalnością członkiń naszego Koła jest 
pyszne nadzionko mięsne, smakiem 
przypominające również dzieciń-
stwo. Robimy także pyszne kotlety 
z piersi kurczaka z dodatkiem sera 
i pieczarek. Można także u nas 
przekonać się jak pyszny mamy ser-
nik. Wszystkie potrawy przygotowu-
jemy na różnego rodzaju spotkania 

bądź pikniki. Brałyśmy udział w pik-
niku organizowanym na Dni Bodza-
nowa, Bieg Bodzanowski o puchar 
Wójta Gminy Bodzanów, czy też 
w spotkaniach organizowanych 
w remizie strażackiej w Kanigowie. 
Uczestniczyłyśmy aktywnie w pikniku 
„Prosto do nieba” organizowanym 
w Miszewie. Mamy wiele pomysłów, 
które chcemy zrealizować w nieda-
lekiej przyszłości. Dotyczą one m.in. 
aktywizacji osób starszych, czy też 
niesienia pomocy dzieciom z terenów 
wiejskich.

Koło Gospodyń Wiejskich w Borowi-
cach WESOŁE BABECZKI powstało 
w czerwcu 2019 roku. Od początku 
naszej działalności skupiamy się na 
pracy społecznej, działalności kul-
turalnej i charytatywnej. Naszym 
nadrzędnym celem jest integracja i 
aktywizacja  mieszkańców wsi Boro-
wice a także pozyskiwanie nowych 
umiejętności przez członków naszego 
koła. Działamy dla różnych grup wie-
kowych. Staramy się pozyskiwać 
środki  z różnych źródeł, które prze-
znaczamy na wyposażenie świetlicy, 
a w szczególności wyposażenia 
kuchni.

W tym roku po raz kolejny zorganizo-
waliśmy Dzień Pieczonego Ziemniaka 
na Wesoło, na który otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Fundacji Działaj 
Lokalnie. Impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców wsi, 
okolic i gości z Płocka. Zamierzamy 
kontynuować tą imprezę cyklicz-
nie. W 2020/2021 otrzymaliśmy 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego 
na realizację zadań publicznych 
w obszarze: „Działalność wspoma-
gająca rozwój wspólnot i społecz-
ności lokalnych wspieranie rozwoju 
gospodyń aktywnych społecznie’’. 
Rok 2020 to czas pandemii 

w związku z tym przystąpiliśmy do 
szycia maseczek, które rozdawaliśmy 
między innymi do różnych instytucji 
(domy pomocy społecznej, hospi-
cjum, placówka opiekuńczo wycho-
wawcza). Przyłączyliśmy się aktywnie 
do akcji zbiórki pieniędzy dla dziew-
czynki chorej na SMA Zosi Paczwa 
uczestnicząc w piknikach na grupach 
licytujących.

Trudna sytuacja osób w kr yzy-
sie bezdomności z miasta Płocka 
również nie była nam obca. 
Od kwietnia 2020 do lipca 2021 
z własnych środków finansowych 

o r ga n i z ow a l i ś my  c y k l i c z n i e 
ciepłe posiłki dla tych osób. 
Nasza działalność została doceniona 
w plebiscycie Tygodnika Płockiego, 
„Z Tumskiego Wzgórza" Wydarzenie 
Roku 2020 Na Mazowszu Płockim 
zdobyliśmy I miejsce. 

Uczestniczymy aktywnie w życiu 
Parafi i między innymi poprzez 
wykonywanie palm wielkanocnych, 
wieńców dożynkowych, ubieranie 
ołtarzy na Boże Ciało.

O r g a n i z u j e m y  s p o t k a n i a 
w świetlicy dla członków koła 

zapraszając zaprzyjaźnionych seniorów 
z  Dz iennego Domu Senior+ 
w Stanowie. Wychodzimy również 
do kina, teatru, wyjeżdżamy na 
wycieczki. Współpracujemy z innymi 
organizacjami pozarządowymi. 
Planujemy kontynuację dożywiania 
osób potrzebujących pozyskiwa-
nie nowych środków finansowych 
integracje społeczności lokalnej. 
Jesteśmy otwarte na nowe wyzwania.

Mirosława Żaglewska 
Koordynator projektu 
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