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WSTĘPNIAK

W tym szczególnym okresie przedświątecznym gorą-
co zapraszamy Państwa do lektury naszego kolejnego 
biuletynu. Chcieliśmy, aby nabrał on swojej wyjątko-
wości i dlatego też przekazujemy Państwu e-STK-owe 
newsy również w wersji drukowanej. Wraz ze zbliżają-
cym się okresem Świątecznym i Nowym Rokiem oprócz 
wielu życzeń serdeczności i radości mamy dla Państwa 
trochę informacji o tym, co się działo w ostatnim okresie 
w Stowarzyszeniu. Przekrój roczny jest podsumowaniem   
wszystkich ważnych zdarzeń z e-STK-owego życia. Mamy 
nadzieję, że lektura naszego biuletynu sprawi Państwu 
radość i przyniesie wiele cennych informacji. Korzystając  
z okazji chcielibyśmy Wszystkim życzyć, aby przy świątecz-
nym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery,  
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Zarząd oraz pracownicy
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby

Bezpłatny biuletyn informacyjny

Wydawca:
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy
tel./fax 58 736 77 88
www.kaszubylgd.pl
www.zmyslykaszub.pl

Tekst:
Aleksandra Moll, Beata Wysocka-Mielewczyk, Joanna Kozimor, 
Katarzyna Kasyna

Projekt i druk:
Berda

© Copyright by Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
    Kartuzy 2013
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ZWIADY I WYWIADY Co zrobić jeśli znajdziemy małe dzikie zwierzątko albo ptaka? 

– Jak najszybciej nas o tym powiadomić. Musimy pamiętać,  że 
mimo wszystko najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi!  Jeśli zna-
leziony ptak, czy inne zwierzę jest niebezpieczne lub znajduje się  
w niebezpiecznym miejscu (druty wysokiego napięcia, na lodzie itd.) 
musimy poczekać na odpowiednie służby.  Koniecznie musimy ustalić 
przed podjęciem jakichkolwiek samodzielnych działań co to za gatunek 
zwierzęcia i czy rzeczywiście potrzebuje naszej pomocy?  Zdarza się, 
że niektóre młode zwierzęta zostają na jakiś czas bez opieki rodzica 
nawet poza gniazdem czy norą, wówczas nie wymagają naszej interwen-
cji. Trzeba się zastanowić jak zwierzę schwytamy i do czego „włożymy” 
– pudełko, skrzynia – czy mamy coś co może nam pomóc w jego trans-
porcie. Schwytanie zwierzęcia 
powinno przebiec szybko, gdyż 
i tak ma ono wiele stresu zwią-
zanego z jego sytuacją w danej 
chwili.  Jeśli nie potrafimy lub 
nie możemy pomóc – zostawmy 
go i obserwujmy aż do przybycia 
odpowiednich służb. 

Gdzie przetransportować chore zwierzę i kogo powiadomić?

Adres naszego Ośrodka:
ul. Słupia 30c,  83-305 Pomieczyno (Hejtus)
tel. 606 907 740 (w godzinach 9.00 do 20.00, w przypadku dowozu zwierząt 
bezpośrednio do ośrodka, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny)
e-mail: kontakt@porp-ostoja.pl  
 

Za wywiad bardzo dziękujemy p. Beacie Rydelek i nie bójmy się pomagać dzi-
kim zwierzętom – w wigilijną noc – podziękują nam za pomoc. 

   Tym razem nasi zwiadowcy trafili na „podwórko” p. Beaty Rydelek – właściciel-
ki „Bazy Wypadowej na Kaszubach” w Hejtusie. To wyjątkowo „interesujące po-
dwórko, gdyż powstaje tu wciąż coś nowego. Jak nie sauna i balia „pod chmurką” 
to… No właśnie co? Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków i  Drobnych 
Ssaków. Czy  ptaki mogą liczyć na ludzką pomoc? Czy funkcjonuje pogotowie dla 

pierzastych dwunogów i innych małych dzi-
kich zwierząt? Teraz tak, bo właśnie dzięki 
pomysłowi  p. Beaty Rydelek na terenie jej 
gospodarstwa agroturystycznego funkcjonu-
je dziś Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzi-
kich Ptaków i Drobnych Ssaków  – „Ostoja”. 
Ośrodek stworzony został, aby nieść pomoc 
dziko żyjącym ptakom i małym ssakom, któ-
rym wydarzył się jakiś wypadek, albo znajdują 
się w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne 
życie na wolności. Chore, osierocone, bądź 
ranne zwierzęta znajdują w „Ostoi” schronienie. 
Te które, wymagają opieki w zakresie leczenia 
czy też rehabilitacji otrzymują ją od lekarzy wete-
rynarii oraz wolontariuszy, którzy pracują na rzecz 
ośrodka. Mogą liczyć również na dalszą pomoc  
w ponownym przystosowaniu się do samodzielne-
go życia. „Ostoja” daje szansę zwierzętom na po-
wrót do zdrowia, a tym samym na powrót do swych 
naturalnych środowisk. 

A jak to było? Jak powstał pomysł na „Ostoję”? – zapytaliśmy p. Beatę Rydelek

– Pracę nad organizacją Ośrodka zaczęliśmy we wrześniu 2010 roku. Zaczynaliśmy w zespole 
dwuosobowym, a obecnie na nasz wspólny cel pracuje siedem osób.  Są wśród nas zarówno 
pasjonaci, jak i fachowcy – ornitolodzy, lekarze weterynarii oraz inni miłośnicy zwierząt. W paź-
dzierniku 2012 roku, personel został przeszkolony oraz uzyskał certyfikaty International Wildlife 
Rehabilitation Council. Współpracujemy z wieloma instytucjami oraz innymi ośrodkami rehabilitacji 
zwierząt, co umożliwia nam ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. 
Ośrodek jest terenową jednostką Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom w Gdyni. Od 01.06.2013  
do użytku oddane zostały woliery (klatki), w których są przetrzymywane rehabilitowane przez nas zwie-
rzęta. Ambulatorium już praktycznie działa.

ZWIADY I WYWIADY



LEADERlandia

Działanie Liczba pod-
pisanych umów

Kwota podpisanych 
umów

Liczna projektów 
rozliczonych

Kwota wypłaconych 
środków

“Małe projekty” 159 3 453 035,52 94 1 903 964,56

“Odnowa i rozwój wsi” 19 4 246 555,00 14 2 688 908,00

“Tworzenie i rozwój  
mikroprzedsiębiorstw”

7 864 377,50 1 63 500,00

“Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”

4 262 423,00 2 190 891,50

Suma 189 8 826 391,02 111 4 847 264,06
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Tabliczki informacyjne
Większość projektów zreali-
zowanych za naszym pośred-
nictwem została oznakowana 
przygotowanymi przez nas 
specjalnie na ten cel tabliczka-
mi informacyjnymi. Wszystkim, 
którzy zgłosili się po ich odbiór 
serdecznie dziękujemy. Dzię-
ki Państwu inwestycje zrealizowane za naszym pośrednictwem zostaną 
oznakowane w jednolity sposób pozwalając na identyfikację „naszych 
wspólnych” projektów.
Tych z Państwa, którym nie udało się jeszcze ich odebrać serdecznie za-
praszamy do naszego biura w Kartuzach, przy ul. Klasztornej 1.

Ostatnie nabory wniosków
Powoli zbliża się koniec obecnego okresu programowania a razem z nim 
kończą się nabory wniosków organizowane w ramach Osi 4 Leader PROW 
2007 – 2013 przez nasze Stowarzyszenie. Większość środków jest już zago-
spodarowana a ostatnio wybrane projekty oczekują jeszcze na sprawdzenie 
w Urzędzie Marszałkowskim. Ze względu na oszczędności, jakie na bieżąco 
powstają w trakcie wdrażania naszej strategii planujemy jeszcze ostatnie na-
bory wniosków:
- ogólny nabór na działanie „małe projekty” – planowany termin – luty 2014 r., 
- dodatkowy nabór tematyczny na „małe projekty” w ramach przedsięwzięcia 
„Rozwój infrastruktury służącej do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych”– planowany termin marzec 2014 r.
Nie znamy jeszcze puli środków, jakie zostaną przeznaczone na oba nabory – ich 
wysokość podana zostanie w momencie ogłoszenia naborów.
Jednocześnie przypominamy, że całkowite zakończenie projektów i złożenie wnio-
sków o płatność nie może przekroczyć 30 czerwca 2015 r.

Pomoc przy ocenie wniosków
Ze względu na trwającą weryfikację formalną, wybranych w tym roku pro-
jektów w ramach naborów na „małe projekty”, prowadzoną przez Depar-
tament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Woj. Pomorskiego przypominamy, że pracownicy biura naszego 
Stowarzyszenia służą Państwu pomocą przy przygotowaniu wymaga-
nych uzupełnień. Zdajemy sobie sprawę, że wymogi formalne przed-
stawione Państwu w pismach wzywających do uzupełnień mogą 
przysparzać kłopotów, a czasami są po prostu niezrozumiałe. 
Uprzejmie informujemy, że macie Państwo możliwość zgłaszania 

LEADERlandia

NABORY WNIOSKÓW W 2013 R.

Mijający rok obfitował w możliwości pozyskania środków finansowych za pośred-
nictwem naszej LGD. 6 naborów wniosków, na które do rozdania mieliśmy ok. 7,5 
mln zł zachęciło wielu wnioskodawców do podjęcia próby aplikowania po środki 
zewnętrzne. Dzięki pozyskanym przez nas dodatkowym 5 mln. zł przeprowadzone 
zostały nabory tematyczne w zakresie tworzenia szlaku parków rekreacyjno – nauko-
wych, a także wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zarówno 
nabory tematyczne jak i ogólne cieszyły się dużym zainteresowaniem, dzięki czemu mo-
gliśmy wybrać najciekawsze ze złożonych pomysłów. Wybrane projekty już w przyszłym 
roku przyczynią się do poprawy atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej naszego regio-
nu. Szczególnie z dużą niecierpliwością czekamy na inwestycje dzięki którym powstaną 
parki rekreacyjno - naukowe, boiska, ścieżki zdrowia czy zewnętrzne siłownie. Znaleźć 
będzie można również różnego rodzaju urządzenia edukacyjne m.in. koło Newtona, sta-
nowiska obserwacyjne z lunetami, rezonans gładki czy nurek Kartezjusza. Powstanie plac 
z instrumentami muzycznymi, park zainspirowany polodowcowym krajobrazem Szwajcarii 
Kaszubskiej, czy aleja największych odkrywców wraz z ich wynalazkami.

Poniżej przedstawiamy zestawienie podsumowujące przeprowadzone w tym roku nabory 
wniosków.

Działanie Liczba 
złożonych 
wniosków

Liczba 
wybranych 
wniosków

Całkowita kwota 
wybranych pro-

jektów

Wnioskowana kwota po-
mocy wybranych projektów

“Małe projekty” 105 59 3 272 886,88 2 313 039,56

“Odnowa i rozwój wsi” 7 6 1 801 879,48 725 133,00

Nabory tematyczne

“Odnowa i rozwój wsi” 9 9 6 082 026,68 3 849 999,00

“Tworzenie i rozwój mikroprzedsie-
biorstw”

1 1 243 200,00 93 632,00

“Różnicowanie w kierunku  
działalności nierolniczej”

1 1 100 022,00 40 659,00

“Małe projekty” 13 11 674 926,51 447 069,62

Suma 136 87 12 174 941,55 7 469 532,18

Zestawienie podpisanych umów i wypłaconych środków:
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i instytucji zarządzających programami rozwoju obszarów wiejskich 
z 22 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania 
mieli możliwość zapoznania się z lokalnymi inicjatywami na ob-
szarze działania naszego LGD oraz przykładami dobrych praktyk, 
projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Wyjazd studyjny był także okazją do prezentacji 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Kaszub. 

Wyjazd studyjny dla członków LGD
We wrześniu przygotowaliśmy wyjazd studyjny do Karpacza dla wszyst-
kich chętnych członków naszego Stowarzyszenia. W wyjeździe wzię-
ły udział 33 osoby. Podczas wizyty mieliśmy możliwość zapoznania się  
z inicjatywami społecznymi na terenie LGD „Kwiat Lnu”, poznania do-
brych praktyk w tym zakresie, a w szczególności na wymianę doświadczeń 
pomiędzy naszymi grupami. Znalazł się również czas na odwiedzenie cie-
kawych miejsc, wędrówki górskie czy spotkania we własnym gronie. Mamy 
nadzieję, że spędzony wspólnie czas był dla wszystkich czasem odpoczynku, 
nabycia nowych doświadczeń i zacieśnienia więzi pomiędzy członkami na-
szego Stowarzyszenia. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólny po-
byt.

się do biura Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, gdzie pracownicy pomogą 
Państwu przy przygotowywaniu uzupełnień, a tym samym ułatwią Państwu za-
kończenie tego etapu pozyskiwania środków unijnych za naszym pośrednictwem. 
Jednocześnie wyczulamy Państwa na zwrócenie szczególnej uwagi na termin zło-
żenia uzupełnień, określony w przesłanych do Państwa pismach. Przekroczenie 
wskazanego terminu chociażby o jeden dzień skutkuje odrzuceniem projektu bez 
możliwości jego przywrócenia.

Wizyta studyjna przedstawicieli austriackich LGD.

W sierpniu na naszym terenie gościliśmy przedstawicieli władz dwóch lokalnych grup działa-
nia z Austrii. Podczas dwudniowej wizyty zaprezentowaliśmy nasz region, charakter projektów, 
jakie są realizowane na terenie Szwajcarii Kaszubskiej czy działania, jaki podejmujemy w celu 
promocji naszego regionu. Przedstawiciele austriackich grup mieli możliwość obejrzenia efek-
tów wdrażania naszej lokalnej strategii rozwoju w praktyce. Odwiedzili wiele miejsc, w których 
zrealizowane zostały projekty w ramach Osi 4 Leader. Byli w Kartuzach, Chmielnie, na Złotej 
Górze, Ostrzycach, Pierszczewie, Karłowie i Sierakowicach. Wszystkim, którzy byli obecni podczas 
ich wizyty dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Przedstawiciele instytucji europejskich działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na 
terenie Szwajcarii Kaszubskiej
W dniu 11 września 2013 r. teren działania naszego LGD odwiedzili przedstawiciele Komisji Eu-
ropejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, punktu kontaktowe-
go Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, narodowych sieci obszarów wiejskich  
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PUCHAR BAŁTYKU W NORDIC WALKING – ŻUKOWO
Dzięki współpracy Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby z Gminą Żukowo i fir-
mą The North Event w dniu 13 lipca odbyła się kolejna impreza z cyklu Pucharu 

Bałtyku w Nordic Walking 2013. Na obu dystansach 
(5 i 10km) wystartowało łącznie 129 zawodników  
i zawodniczek, w różnych kategoriach wiekowych. 
W Parku Jeziorko w Żukowie zorganizowane zostało 
centrum zawodów. To właśnie tu  – w sercu Żukowa, 
przez cały rok odbywają się imprezy kulturalne, sporto-
we i rekreacyjne.  Atrakcją dodatkową podczas Pucharu 
Bałtyku był dowcipny konferansjer Pan Ryszard Różycki 
oraz dwie „żywe” maskotki: kaszubski Srel i żukowski  
Zgrywus z którymi uczestnicy „przybijali piątki” i tłumnie 
fotografowali się. Każdy zawodnik po dotarciu na metę 
otrzymał pamiątkowy medal. 

SREL KONTRATAKUJE
Od kiedy w kaszubskich regionach pojawił się Srel, mówi 
się o nim dużo i widać go często. Pojawia się tu i ówdzie 
–  raz na paradzie, na zawodach, a kiedy indziej z samym 
Panem Marszałkiem Województwa Pomorskiego zdjęcia so-
bie robi. Wie gdzie się pokazać i z kim porozmawiać. Żegnał 

wraz z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem „Kaszebe Team”, który podbił wschód. „Ka-
szebe Team” to czworo młodych odważnych ludzi – Ewa Popiel, Łukasz Kalociński, Grze-
gorz Koning oraz Piotr Bejrowski – pracownik Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Ekstremalnej wyprawie tego zespołu aż za Ural, przyświecały trzy cele: promocja 
Kaszub, przypomnienie losów kaszubskich zesłańców na Wschodzie i zwycięstwo w rajdzie na 
Jedwabnym Szlaku. Srelowe breloczki towarzyszyły śmiałkom w podróży przynosząc im wiele 
szczęścia.  
Ostatnio widziano Srela w Szkole w Kamienicy Królewskiej jak opowiadał dzieciom o ka-
szubskich dziejach i psocił nauczycielo-
wi od przyrody. Spotykano go również  
w Kamienickim Młynie – płatał tam  figle  
w pobliskim sklepie. Podobno najbardziej 
upodobał sobie na psikusy gospodarstwo 
agroturystyczne niejakich Kreftów i tam 
sypia w stodole. Ma w zamyśle odwie-
dzić i trójmiejskie ulice, ale kiedy? Kto 
to wie? Dziś dostępna jest gra o nim na 
stronie internetowej www.zmyslykaszub.pl 
–  spróbujcie swoich sił.

SzLAKI NORDIC WALKING NA KASzUBACH – ODśWIEŻONE
Wyznaczone w 2008 roku szlaki nordickowe już trochę „wyblakły”, 
usunięte zostały niektóre oznaczone drzewa w związku z tym nie-
zbędne było ponowne odmalowanie tras. Na zlecenie Stowarzysze-
nia Turystyczne Kaszuby wszystkie zostały odświeżone i przygotowane 
do korzystania przez miłośników tej aktywności ruchowej. 

NOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby wraz ze Stowarzyszeniem Lokal-
na Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” ze Skoczowa przygotowa-
ło projekt współpracy pt. „Promocja Obszarów Wiejskich Elementem 
Rozwoju”. W ramach działań jakie wspólnie zaplanowaliśmy znajdą się 
między innymi: 
- opracowanie i druk przewodników terenowych po regionach: 
  Szwajcarii Kaszubskiej i Śląsku Cieszyńskim,  
- nagranie filmów promujących oba regiony,  
- wydruk map turystycznych, 
- przygotowanie plakatów i ulotek zapraszających na fakultatywne 
  wycieczki po regionach,
- wykonanie strojów maskotek regionalnych – Utopca (maskotki promującej 
region Śląska Cieszyńskiego) i Kaszubskiego Srela. 
Projekt zakłada, że w miesiącach letnich w popularnych nadmorskich miej-
scowościach nasza maskotka promować będzie krótkie wyjazdy na Kaszuby 
rozdając przygotowane ulotki.
Projekt będzie realizowany od lutego do grudnia 2014 r.
Obecnie wniosek cały czas jest w trakcie weryfikacji. O podpisaniu umowy 
poinformujemy Państwa w następnym numerze newslettera.

zAKOńCzENIE PRAC NAD PROJEKTEm
Miło nam poinformować, iż we wrześniu zakończony został projekt pn. „Żyj ak-
tywnie, żyj zdrowo promocja turystyki aktywnej obszaru Szwajcarii Kaszubskiej  
z wykorzystaniem narzędzi marketingu mobilnego”. Projekt realizowany był ze 
środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2007 - 2013 i opiewał na 
kwotę 243 150,00 zł. Stowarzyszenie Turystyczne 
Kaszuby otrzymało na ten cel wsparcie w wysoko-
ści 196 052,50 zł. W ramach projektu zrealizo-
wano szereg działań zmierzających do promo-
cji turystyki aktywnej. Wydano serię publikacji 
dotyczących poszczególnych form aktywno-
ści takich jak: Nordic Walking, turystyka 
rowerowa, kajakowa, konna, żeglarstwo, 
wędkarstwo, caravaning, narciarstwo 
oraz inne aktywności (nurkowanie, kite-
surfing itp.). Wszystkie zawarte w nich 
informacje zebrano również w formie 
mapy. Ponadto umieszczono je na 
mobilnej stronie www. przystoso-
wanej do telefonów komórkowych  
(www.mobile.zmyslykaszub.pl) 
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PrzeKrój roCzNy
I kwartał:
• Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby najlepszym LGD w wojewódz-
twie pomorskim i trzecim w Polsce w ramach konkursu na pozyska-
nie środków na realizację dodatkowych zadań w ramach LSR 
• Uroczyste podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Pomorskiego na realizację dodatkowych zadań w ramach 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  
• Udział Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w Toruńskich Targach 
Turystycznych
• Dodruk publikacji „Kaszuby okiem dziecka”

II kwartał
• Wydanie serii publikacji „Aktywne Kaszuby”
• „Narodziny” wielkiego Srela
• Udział Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w Międzynarodowych 
Targach Turystycznych we Wrocławiu
• Udział Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w Międzynarodowych 
Targach Turystycznych w Gdańsku
• Medale Mercurius Gedanensis dla Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby:  
I – w  kategorii turystyka przyjazdowa / katalog za – katalog: „W kaszub-
skich i kociewskich progach – katalog turystyki wiejskiej” oraz II – w kategorii 

wystawcy krajowi / najlepsza kampania promocyjna w Polsce za kam-
panię „ Kaszuby okiem dziecka” 
• Udział Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w  Targach Turystyki 
i Wypoczynku Lato w Warszawie
• Udział Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w imprezie plenerowej Pik-
nik nad Odrą w Szczecinie
• Złożenie wniosku na projekt współpracy „Promocja Obszarów Wiej-
skich elementem Rozwoju”  z LGD Cieszyńska Kraina ze Skoczowa

III kwartał
• Organizacja Pucharu Bałtyku w Nordic Walking w Żukowie
• Udział Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w Jarmarku Dominikańskim
• Odświeżenie szlaków Nordic Walking na Kaszubach
• Zlot Żaglowców w Szczecinie
• Udział Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w Targach Wiatr i Woda w Gdyni
• Zmiana siedziby biura Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby

• Odwiedziny przedstawicieli – delegatów Sieci Obszarów Wiejskich 
z krajów Unii Europejskiej
• Wyjazd studyjny członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby do Karpacza 
• Pojawienie się „Srelowej” gry na stronie internetowej www.zmyslykaszub.pl

IV kwartał:
• Udział Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w Międzynarodowych Targach w Poznaniu
• Pierwsze miejsce w XXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Tury-
stycznej oraz wyróżnienie za „Kaszuby okiem dziecka”
• Złożenie wniosków ( dwóch) dotyczących projektów współpracy z LGD  Cieszyńska 
Kraina, Stolem i LGD Gmin Dobrzyńskich
• Wydruk kalendarzy na rok 2014

na którą przekierowuje specjalnie w tym celu opracowany znak graficzny zwany 
QR code.  Znak ten można było zobaczyć w miesiącach letnich między innymi 
na plakatach umieszczonych w kolejkach SKM w Trójmieście, na naszym terenie  
w autobusach firmy GRYF, jak również w Gazecie Wyborczej. 
W celu prezentacji opracowanych publikacji, jak i znaku graficznego wzięliśmy 
udział w targach turystycznych w Gdańsku oraz w Gdyni. Nasze stoisko cieszy-
ło się dość dużą popularnością. Sporo odwiedzających targi turystów wykazywało 
zainteresowanie naszymi materiałami promocyjnymi. Rozdysponowano je również 
wśród zainteresowanych nimi członków STK.  Tu warto wspomnieć, iż efekty niniej-
szego projektu zostały już docenione gdyż seria Szwajcaria Kaszubska – przewod-
niki: turystyka rowerowa, kajakowa, konna, nordic walking, narciarstwo, żeglarstwo, 
wędkarstwo, caravaning, inne formy aktywności i mapa turystyka aktywna otrzymała 
nagrodę oraz wyróżnienie o jakich wspomnieliśmy w tekście o targach w Poznaniu. 
W trakcie realizacji projektu nie zapomniano również o najmłodszych. Specjalnie dla 
nich opracowana została gra internetowa zawierająca elementy turystyki aktywnej  
z wykorzystaniem naszej maskotki o imieniu Srel. Obecnie jest ona umieszczona na 
stronie internetowej naszego Stowarzyszenia www.zmyslykaszub.pl. Zapraszamy do za-
bawy.

TOUR SALON  W POzNANIU
W dniach 17 - 19 październik 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby po krótkiej 
przerwie ponownie wzięło udział w targach turystycznych TOUR SALON  w Poznaniu. Na 
wspólnym stoisku wraz z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną pod szyldem PO-
MORSKIE, nasze Stowarzyszenie promowało Szwajcarię Kaszubską. Już chyba tradycyjnie do-
stępne były nie tylko nasze najnowsze publikacje ale również przekazane przez członków STK 
materiały promocyjne. Od dawna nasz region cieszy się zainteresowaniem odwiedzających 
tego typu imprezy targowe i tym razem było podobnie. Publikacje dotyczące turystyki aktywnej 
budziły największą ciekawość nie tylko odwiedzających nasze stoisko, ale również spotkały się  
z uznaniem jury XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. To wła-
śnie za serię przewodników: – turystyka rowerowa, kajakowa, konna, nordic walking, narciar-
stwo, żeglarstwo, wędkarstwo, caravaning, inne formy aktywności i mapa turystyka aktywna  
– otrzymaliśmy I miejsce, a dodatkowo zaszczytnie wyróżniono nas w konkursie „Róża Regio-
nów”. Bardzo miłym akcentem było także wyróżnienie przez Centralną Bibliotekę PTTK w War-
szawie za folder skierowany do najmłodszych obieżyświatów „Kaszuby okiem dziecka”, które 
otrzymaliśmy w ramach XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki.
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ROZRYWKOWO 

CzY mOŻNA EKOLOGICzNIE SPęDzIć śWIęTA BOŻEGO NARO-
DzENIA?

Każdy dzień jest doskonałą okazją aby pokazać, że mamy wpływ na środowisko, 
w którym  żyjemy. Święta stwarzają  szczególną ku temu okazję, gdyż nasz udział  
w ochronie środowiska  zaczyna się od naszej świadomości i  realizowany jest rów-
nież za  pomocą  naszych portfeli i kart kredytowych. Dlaczego? – ponieważ to, 
co kupujemy, zmienia świat! Równie dobrze możemy generować śmieci i zaśmiecać 
naszą planetę, możemy marnotrawić energię, możemy kupować prezenty „jednora-
zówki”,  ale… kiedyś natura potraktuje nas równie „jednorazowo”.  Rozruszajmy zatem 
naszą wyobraźnię i pozwólmy rozszaleć się naszej kreatywnej stronie. Potraktujmy te-
goroczne Święta jako okazję na stworzenie prezentów niebanalnych i „ekologicznych”.   
Zastanówmy się… Czy to co ma nam sprezentować brodaty Święty Mikołaj, musi być 
kilkakrotnie opakowane? Papierki, folie, torby foliowe trafią na wysypiska. Niestety, tylko 
w Polsce w okresie Bożego Narodzenia produkuje się blisko 1,5 mln ton śmieci! Bardziej 
ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem będzie niebanalna torba, woreczek zrobio-
ny przez nas z kawałków -  wydawałoby się niepotrzebnego materiału.  Dobra zabawa 
dla nas – a pożytek dla środowiska, bo kolejne papiery nie trafią na wysypisko a torba 
posłuży jeszcze komuś  - a choćby na zakupy. Może jednak wykonane przez nas samo-
dzielnie prezenty nabiorą większej wartości dla naszych bliskich niż te kosztowne  a potem 
odłożone gdzieś na bok, w kąt?  W naszych domach na pewno jest wiele przedmiotów, które 
„ożyją”  ponownie pod wpływem naszej kreatywności. Starej biżuterii można nadać nowego 
blasku, bezużyteczny wieszak nabierze nowej formy jeśli wzbogacimy go o jakiś drobiazg, 
motki włóczki ze sprutego swetra zmienić można za pomocą drutów albo szydełka w nowy 
ciepły szal albo przytulną czapę. Pomysłów na wykorzystanie  tego co „niepotrzebnie” leży  

w naszych domach jest mnóstwo. Inspiracji można poszukać  
w wszechobecnym Internecie. Tak stworzone przez nas pre-
zenty na pewno sprawią nie tylko obdarowanym przyjemność 
ale i nam – satysfakcję.  No i bardzo ważna sprawa! Jest 
taki jeden prezent jaki każdemu możemy podarować – bar-
dzo ekologiczny, ekonomiczny i ….wyjątkowy. Prezent prosty  
w wykonaniu – podarujmy bliskim „czas”. Wciąż jesteśmy 
wszyscy zabiegani i bardzo zajęci, wciąż go nam brakuje. 
Dlatego „czas” to prezent wyjątkowy – czas na rozmowy, 
czas na wspólne posiłki, spacery, czytanie dzieciom i zaba-
wę, spotkania z bliskimi – bez pośpiechu z przyjemnością  

i nie tylko na Święta, ale na co dzień. Zatrzymajmy się i pozwólmy 
cieszyć się tym co nas otacza – odkryjmy magię otaczającego nas 
świata i pomyślmy jak zadbać o niego by cieszył nas i kolejne po-
kolenia. Żyjmy zatem ekologicznie i przyjaźnie. – tego życzymy sobie  
i Wam drodzy czytelnicy.

A oto jeden z pomysłów jak wykorzystać to co w domu pozostaje nie-
wykorzystane a prezentem może być

Wyjątkowe mydło z resztek mydlanych
Potrzebujemy kawałki , resztki mydeł, ewentualnie płatki mydlane. My-
dło strugamy na tarce na grubych oczkach warzywnych. Przygotowujemy 
kąpiel wodną tzn. naczynia z wiórkami nie stawiamy bezpośrednio na 
ogniu tylko w innym większym garnku z gotująca się woda. Wiórki mydła 
rozpuszczamy w garnuszku, w 
odrobinie wody lub herbaty i 
mieszamy co jakiś czas drew-
nianą łyżka, tak aby mydło nie 
przywarło do dna.
Do rozpuszczonego mydła do-
dajemy według uznania płatki 
kwiatów (najlepiej suszone drob-
ne lub pokrojone – doskonała jest 
lawenda, nagietek, maciejka i róża), zioła (rozmaryn, mięta, tymianek, melisa, 
geranium, mięta czy majeranek) i olejki eteryczne (np. z majeranku, goździków, 
lawendy, cynamonu czy drzewka herbacianego, bo wszystkie mają właściwości 
dezynfekujące) oraz substancje złuszczające (zmielone migdały, orzechy, kawa 
lub otręby  czy płatki owsiane) według uznania. Masę z połączonych składników 
odstawiamy na kilkanaście minut do przestygnięcia. Tak przygotowaną masę wy-
rabiamy jak ciasto i kształtujemy do pożądanych kształtów. Można w tym celu 
nałożyć masę do wysmarowanych dziecięcą oliwką foremek lub rozwałkujemy 
i wycinamy „ciasteczka”. Można też masę kroić w kostki lub formować kulki. 
Jeszcze ciepłe mydełka najlepiej przykryć folią, żeby zbyt szybko nie wysychały  
i nie pękały i odstawić w ciepłe miejsce. Wcześniej można wypolerować my-
dła w dłoniach z użyciem wody lub naparu.  Tak przygotowane mydełka 
mogą stanowić prezenty dla naszych bliskich bo to  doskonały kosmetyk  
o różnych właściwościach leczniczych i relaksujących.
Życzymy dobrej zabawy przy tworzeniu własnych kompozycji 
mydlanych



Pewnego Bożego Narodzenia, bardzo dawno temu, Święty Mikołaj przygotowy-
wał się do swojej corocznej podroży. Jednak wszędzie piętrzyły się problemy...  
Czterech z jego elfów zachorowało, a zastępcy nie produkowali zabawek tak szyb-
ko jak elfy, więc Mikołaj zaczął podejrzewać, że może nie zdążyć... Następnie pani 
Mikołajowa oświadczyła mu, że jej Mama ma zamiar wkrótce ich odwiedzić, co bar-
dzo zdenerwowało Mikołaja. Na domiar złego, kiedy poszedł zaprzęgać renifery, oka-
zało się, że trzy z nich są w zaawansowanej ciąży, a dwa inne przeskoczyły przez płot 
i zwiały Bóg jeden wie dokąd. Mikołaj zdenerwował się jeszcze bardziej ... Kiedy zaczął 
pakować sanie, jedna z płóz złamała się. Worek runął na ziemię, a zabawki rozsypały 
się dookoła. Wkurzony Mikołaj postanowił wrócić do domu na kawę i szklaneczkę whisky. 
Kiedy jednak otworzył barek, okazało się, ze elfy ukryły cały alkohol i nic nie było do wy-
picia... Roztrzęsiony Mikołaj upuścił dzbanek do kawy, który roztrzaskał się na kawałeczki 
na podłodze w kuchni. Poszedł wiec po szczotkę, ale okazało się, ze myszy zjadły włosie, 
z którego była zrobiona... I właśnie wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi... Mikołaj poszedł 
otworzyć. Za drzwiami stał mały aniołek z piękną, wielką choinką. Aniołek radośnie zawołał:  
-Wesołych Świąt, Mikołaju! Czyż nie piękny mamy dziś dzień? Przyniosłem dla Ciebie choinkę. 
Prawda, że jest wspaniała? Gdzie chciałbyś, żebym ją wsadził? I stąd wzięła się tradycja aniołka 
na czubku choinki...

NA WESOŁO

Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam 
codziennie złotówkę! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku 
autobusowym. Przechodzi obok chłopak i jej 
mówi:  
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.  
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są 
moje imieniny...

Wesołych Świąt 
i Szczęścia 

w Nowym Roku  
- 2014!


