
Oleje tłoczone na zimno - Revitalis Beauty&Diet
 Zwycięzcą konkursu o certyfikat

marki lokalnej Zielone Serce
Pomorza 2021 w kategorii
KULINARIA REGIONALNE została
marka Revitalis Beauty&Diet i jej
oleje tłoczone na zimno. - Oleje
dzięki sposobowi przygotowania
oraz temu, że są w 100 %
wytwarzane z nasion, posiadają
wiele właściwości odżywczych i
prozdrowotnych, takich jak
obniżenie cholesterolu,
wzmocnienie odporności, czy
działanie...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Łupawa 7a
76-242 Łupawa
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
505 864 647
Email:
revitalis.biuro(na)gmail.c
om

Ścinanie kani- widowisko plenerowe - KGW Polanki
 Nagrodę główną w konkursie o

certyfikat marki loklanej Zielone
Serce Pomorza w 2021 roku
otrzymało: Koło Gospodyń
Wiejskich Polanki w Karżnicy za
Widowisko plenerowe „Ścinanie
Kani” . W czerwcu 2021 roku, po
raz pierwszy odbyło się
widowisko plenerowe ,,Ścinanie
Kani”. Inspiracją do jego
przygotowania, był stary
kaszubski obrzęd o tym samym
tytule. W widowisku wzięło
udział 30 aktorów amatorów,...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo
Adres:
Karżnica 3/2
76-230 Potęgowo
Gmina:
Damnica
Telefon:
600 747 673
Email:
dariusznarloch140(na)g
mail
Strona internetowa:
https://www.facebook.co
m/Polanki-10400580432
5938

Kaszubski paprykarz z ryb słodkowodnych - Koło
Gospodyń Wiejskich w Kłącznie "Kłączynianki"

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+sfwjubmjt/cjvspAhnbjm/dpn');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+sfwjubmjt/cjvspAhnbjm/dpn');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ebsjvtaobsmpdi251Ahnbjm');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ebsjvtaobsmpdi251Ahnbjm');
https://www.facebook.com/Polanki-104005804325938
https://www.facebook.com/Polanki-104005804325938
https://www.facebook.com/Polanki-104005804325938


 W konkursie o certyfikat lokalnej
marki Zielone Serce Pomorza w
kategorii KULINARIA
REGIONALNE wyróżnione zostało
Koło Gospodyń Wiejskich w
Kłącznie "Kłączynianki" za ich
wybitny kaszubski paprykarz z
ryb słodkowodnych. - Głównym
składnikiem owego paprykarza
są ryby słodkowodne, łowione w
okolicznych jeziorach,
najczęściej jest to płoć, leszcz,
ukleja lub karaś, ale bywają też
inne, jakie trafią...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Kłączno 17 A
77-142 Ugoszcz
Gmina:
Studzienice
Telefon:
577 130 700
Email:
gosiakotlowska(na)wp.pl
Strona internetowa:
https://www.facebook.co
m/Ko%C5%82o-Gospody
%C5%84-Wiejskich-w-K%
C5%82%C4%85cznie-K%
C5%82%C4%85czynianki
-394159121229097/

Tablice z haftami - Gabriela Reca Pracownia Haftu
Ręcznego i Renowacji Tkanin Unikatowych GABI
 Zdobywczynią certyfikatu w

konkursie Marki Lokalnej Zielone
Serce Pomorza, w kategorii
Wyroby rękodzielnicze i
rzemieślnicze, jest Pani Gabriela
Reca, właścicielka Pracowni
Haftu Ręcznego i Renowacji
Tkanin Unikatowych GABI. Pani
Gabriela Reca, która zgłosiła do
konkursu nowatorski pomysł 10
tablic prezentujących szkoły
haftu kaszubskiego. Każda z
nich poświęcona jest innej
szkole haftu, a...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
ul.Jana III Sobieskiego 18
77-133 Tuchomie
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
513 100 742
Email:
gabi(na)kaszubski-haft.pl
Strona internetowa:
http://www.kaszubski-
haft.pl/

Święto Dyni - Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu
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 Nominację, a zarazem certyfikat
w konkursie Marki Lokalnej
Zielone Serce Pomorza, w
kategorii usługi/wydarzenia
lokalne otrzymał, w 2021 roku,
Gminny Ośrodek Kultury w
Tuchomiu za „Święto Dyni”, czyli
kulinarne święto z dynią w roli
głównej. Celem konkursu jest
przede wszystkim promowanie
dyni jako produktu lokalnego,
tradycyjnego, regionalnego;
popularyzacja potraw,
przetworów z...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo,
okolicznościowo
Adres:
Jana III Sobieskiego
77-133 Tuchomie
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
59 82 157 86
Email:
gok(na)gmina.tuchomie.
pl
Strona internetowa:
https://www.facebook.co
m/Gminny-O%C5%9Brod
ek-Kultury-w-Tuchomiu-4
76474639184023

Czwartkowe wieczory - Kółko Rolnicze Koło
Gospodyń Wiejskich w Kłącznie "Kłączynianki"
 Wydarzenie kulturalne pod

nazwą „Czwartkowe wieczory”
organizowane jest już od 3-ch lat
na świetlicy w Kłącznie należącej
do Koła Gospodyń Wiejskich
„Kłączynianki”. W czasie
wakacyjnym na świetlicy
zbierają się wszyscy, którzy chcą
coś przeżyć, coś zobaczyć,
czegoś się nauczyć, czy
skosztować różnych potraw
przygotowywanych przez
członkinie KGW „Kłączynianki”.
Na spotkaniach przedstawiane
są...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Kłączno 17 A
77-142 Ugoszcz
Gmina:
Studzienice
Telefon:
577 130 700
Email:
gosiakotlowska(na)wp.pl
Strona internetowa:
https://www.facebook.co
m/Ko%C5%82o-Gospody
%C5%84-Wiejskich-w-K%
C5%82%C4%85cznie-K%
C5%82%C4%85czynianki
-394159121229097/

Damnickie Anioły - Katarzyna Wiśniewska
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 W edycji 2021 konkursu o
certyfikat marki lokalnej Zielone
Serce Pomorza, w kategorii
WYROBY RĘKODZIELNICZE I
RZEMIEŚLNICZE, nagrodę
główną otrzymała pani
Katarzyna Wiśniewska za
pięknie wykonane Damnickie
anioły malowane na drewnie. W
rodzinie pani Katarzyny tradycje
rękodzielnicze przekazywane są
od pokoleń i kultywowane do
teraz. Damnickie anioły
tworzone są na deskach, starych
meblach i...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Strona internetowa:
https://www.facebook.co
m/katarzyna.wisniewska.
5477

Żeby wrócił ten czas - cykl obrazów Włodzimierz
Drozd
 Do konkursu o certyfikat marki

lokalnej Zielone Serce Pomorza
2021, pan Włodzimierz zgłosił
swój cykl obrazów pt. "Żeby
wrócił ten czas", składający się z
trzech malunków. Każdy z nich
poświęcony jest tradycyjnej,
kaszubskiej piosence. Każdy
obraz jest materialnym
dowodem kaszubskiej
tożsamości, przyrody, piękna tej
ziemi. Obrazy dotyczą piosenek:
1. Kaszubskie Jeziora 2.To jest
nasza ziemia ...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Modrzejewo 55
77-133 Tuchomie
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
696497354

Maczuga Stolema - Gminny Ośrodek Kultury w
Główczycach
 Pieszy Rajd na Orientację

Maczuga Stolema organizowany
jest cyklicznie od 2013 przez
Gminny Ośrodek Kultury w
Główczycach. Nazwa rajdu
została zaczerpnięta od nazwy
głazu narzutowego,
umiejscowionego w
Główczycach, przy hali
sportowej która stanowiła bazę
dużej część rajdów. Co roku
początek niezwykłej przygody
rozpoczyna się w innej
miejscowości w Gminie
Główczyce. Piękne tereny
Gminy...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
ul. Kościuszki 15
76-220 Główczyce
Gmina:
Główczyce
Telefon:
508 210 032
Email:
dyrektor.gokglowczyce(n
a)gmail.com
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Śledzik curry - Katarzyna Stasiuk Gospodarstwo
Agroturystyczne "Ruda Kitka"
 Historia śledzia w curry jest

wielowątkowa. Potrawa
przywędrowała do nas z Danii,
gdzie podaje się ją tradycyjnie
na święta Bożego Narodzenia
lub Wielkanocy, jako
przystawkę. Należy ona do
kanonu duńskiej kuchni. Śledzik
serwowany jest na chlebie
żytnim, wieloziarnistym. Je się ją
przy pomocy noża i widelca.
Wbrew pozorom połączenie
curry i śledzia nie jest
zaskakujące, gdyż kompozycja
smakowa...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo,
okolicznościowo
Adres:
Żochowo 24
76 - 230 Potęgowo
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
600413411
Email:
katarina.stasiuk(na)gmail
.com
Strona internetowa:
https://www.facebook.co
m/ecokitka/

Izba Regionalna w Modrzejewie - Cezary Materek
 Izba regionalna – zagroda

Modrzewo znajduje się w
Modrzejewie oddalonym o 18 km
od Kaszubskiej Ostoi. W
zagrodzie można zwiedzać
tradycyjne wnętrza domu
kaszubskiego. Prezentowane są
również tradycyjne stroje
kaszubskie, ceramika oraz
narzędzia gospodarstwa
domowego. Izba Regionalna o
nazwie Zagroda Modrzewo to
dom konstrukcji ryglowej, który
został przeniesiony i odtworzony
w Modrzejewie przez...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Modrzejewo 72
77-133 Tuchomie
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
663 771 111

Jarmark Somiński -Centrum Kultury i Biblioteka
Gminy Studzienice
 Jarmark Somiński to impreza o

charakterze ludowym. W ramach
jarmarku wystawiają się
rękodzielnicy z różnych
regionów w tym głównie z
terenu LGD Partnerstwo
Dorzecze Słupi. Pierwszy jarmark
odbył się w 2005 roku i
kontynuowany jest do dzisiaj .
Tegoroczny jarmark odbył się 8
sierpnia. Na wyjątkowy
charakter imprezy ma wpływ
między innymi lokalizacja.
Jarmark odbywa się w Sominach
na terenie...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo,
okolicznościowo
Adres:
Ugoszcz 12b, 77-142
Ugoszcz
Gmina:
Studzienice
Telefon:
598214788
Email:
Kultura.studzienice(na)g
mail.com
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„Megalityczna herbatka mocy” z ziół zebranych nad
rzeką Łupawą z Gospodarstwo Agroturystyczne
"Ruda Kitka"
 Pani Katarzyna Stasiuk prowadzi

gospodarstwo agroturystyczne
"Ruda Kitka", które jest
równocześnie siedliskiem
permakulturowym, w którym
można odpocząć "pod gruszą".
Gospodarstwo agroturystyczne
Ruda Kitka ma do zaoferowania
wypoczynek "pod gruszą" w
obszarze Natura 2000. W
ramach pobytu w gospodarstwie
organizowane są także
warsztaty wprowadzające do
podstaw PERMAKULTURY,
zielarskie,...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Żochowo 24
76-230 Potęgowo
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
600413411
Email:
katarina.stasiuk(na)gmail
.com
Strona internetowa:
https://www.facebook.co
m/ecokitka/

Tradycyjna ikona - Krystyna Chwojnicka
 Pani Krystyna na konkurs o

certyfikat marki lokalnej Zielone
Serce Pomorza, w sezonie 2021
zgłosiła tradycyjne ikony. Ikona
jest pisana tradycyjnie. Ten
rodzaj malunku ściśle związany
jest z kulturą ukraińską, która od
1945 roku związana jest również
z naszymi Kaszubami. Pisaniem
ikon Pani Krystyna zajmuje się
od wielu lat, a postaci na
ikonach pisze się według
tradycyjnych wzorców, a ich...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Modrzejewo 55
77-133 Tuchomie
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
600481543

Zegary z drewna i z mchu - Małgorzata Iwanowska
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 Do udziału w konkursie Pani
Małgorzata zgłosiła zrobione
przez siebie zegary. Wykonane
są z drewna, mchu,
bawełnianego sznurka
(makramowe) lub żywicy. Ich
wyjątkowość polega na
niepowtarzalności – nigdy nie
ma dwóch takich samych
zegarów. Podstawą zegara jest
drewniane (zazwyczaj sosnowe
lub sklejka) koło do którego
mocuję wybrane elementy.
Jednym z piękniejszych zegarów
jest taki, na którym...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Poborowo 33, 77-235
Trzebielino
Gmina:
Trzebielino
Telefon:
609332462
Email:
m.iwanowska.m(na)gmai
l.com
Strona internetowa:
www.facebook.com/m.iw
anowska

Zwiedzanie Gorzelni Podole Wielkie - Gorzelnia
Rolnicza Andrzej Paszota
 Gorzelnia oferuje wycieczki

indywidualne i grupowe po
tradycyjnej, pochodzącej z XIX
w. gorzelni rolniczej, nadal
funkcjonującej i produkującej
surowy destylat ziemniaczany.
Wszystkie wycieczki odbywają
się z przewodnikiem, który
przedstawia proces produkcyjny
w typowej gorzelni rolniczej oraz
opowiada o funkcjonowaniu
nowo powstałej gorzelni
rzemieślniczej produkującej
wyroby pod marką Podole...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Podole Wielkie 22
76-220 Główczyce
Gmina:
Główczyce
Telefon:
59 811 66 70 / 730 111
420
Email:
biuro(na)podolewielkie.pl
Strona internetowa:
https://podolewielkie.pl/

Ceramika Kaszubska - Pracownia ceramiczna -
Arbata Edmund Werra
 Ludowa sztuka wyrobu i

wypalania przedmiotów z gliny
należy do najstarszych
wytworów kultury kaszubskiej, o
czym świadczą liczne
wykopaliska i co potwierdzają
liczne badania naukowe.
Gliniane naczynia robiono i
wypalano na Kaszubach już od
wieków. Ceramika Kaszubska -
Pracownia ceramiczna - Arbata
Edmund Werra zdobyła pierwsze
miejsce w kategorii wyroby
rękodzielnicze i rzemieślnicze
w...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Ul. Kaszubska 2
77-143 Studzienice
Gmina:
Studzienice
Telefon:
518 116 107
Email:
pracownia.arbata(na)gm
ail.com
Strona internetowa:
http://arbata.pl/
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Pstrąg w zalewie octowej - Gospodarstwo Rybackie
Trzebielino
 Kaszubska Rybka to lokalne

produkty rodzinnej firmy, której
założycielem jest Piotr
Dziewański, znajdującej się w
pięknym otoczeniu jezior i lasów
we wsi Trzebielino. Prowodzana
jest tam zarówno sprzedaż ryb
świeżych, patroszonych i
wędzonych z własnej hodowli:
pstrąg, jesiotr, węgorz i karp.
Pstrąg w zalewie octowej zdobył
1 miejsce w kategorii kulinaria
regionalne/artykuły spożywcze
w...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
ul. Pomorska 1
77-235 Trzebielino
Gmina:
Trzebielino
Telefon:
793 220 150
Email:
kaszubskarybka(na)gmai
l.com
Strona internetowa:
https://www.kaszubskary
bka.pl/

Mój rynek w Karżnicy - Centrum Promocji Produktu
Lokalnego w Karżnicy
 Mój rynek w Karżnicy jest

wydarzeniem które jest
organizowane cyklicznie od
sierpnia 2019 roku. Rynek
powstał przy Centrum Promocji
Produktu Lokalnego w
Karżnicy(gmina Potęgowo).
Formuła rynku była długo
dopracowywana, jednak po kilku
miesiącach udało się
wypracować pewien model,
który funkcjonuje do dziś. Rynek
odbywa się w każdą trzecią
sobotę miesiąca, przez cały rok
kalendarzowy. Dzięki...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Centrum Promocji
Produktu Lokalnego w
Karżnicy
76-241 Karznica
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
600 747 673
Email:
cppl.karznica(na)o2.pl
Strona internetowa:
https://www.facebook.co
m/Centrum-Promocji-Pro
duktu-Lokalnego-w-Karzn
icy-2286935448248895/

Wyroby z wosku - Krystyna Kostecka
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 Wyroby z wosku pani Krystyny
Kosteckiej zostały wyróżnione w
konkursie o certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza
w 2020. Przygoda pani Krystyny
z pszczołami zaczęła się od
uratowania pszczelego roju,
później pani Krystyna stała się
posiadaczką kilku pszczelich
rodzin, które dawały miód, wosk
i pszczeli kit. Powstał więc
pomysł do wykorzystywania
produktów wytworzonych przez
pszczoły, i...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo,
okolicznościowo
Adres:
Wiejska 7
76-230 Potęgowo
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
508 - 470-472
Email:
gokpotęgowo(na)wp.pl

Obrazy - Hanna Iwanow
 Obrazy w technice akwareli pani

Hanny Iwanow zostały
wyróżnione w konkursie o
certyfikat marki lokalnej Zielone
Serce Pomorza w 2020 roku.
Tematem zgłoszonych prac były
krajobraz i pejzaże powiatu
bytowskiego, a w szczególności
gminy Studzienice. Obrazy te
ilustrują region, który swoją
niepowtarzalnością wyróżnia się
spośród innych. Przyroda oraz
lokalna architektura ujęta w
malarstwie...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Ugoszcz 90a
77-143 Studzienice
Gmina:
Studzienice
Telefon:
600 972 467
Email:
iwanowO(na)op.pl

Olej rydzowy tłoczony na zimno - Gospodarstwo
Ekologiczme Grzegorz Bartosiewicz
 Olej rydzowy tłoczony na zimno

to produkt pochodzący z
gospodarstwa ekologicznego w
Jaworach, został zgłoszony w
konkursie o certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza i
otrzymał wyróżnienie, a tym
samym certyfikat marki w 2020
roku, w kategorii kulinaria
regionalne/artykuły spożywcze.
Rodzina Bartosiewicz prowadzi
rodzinne gospodarstwo
ekologiczne w Jaworach od 2005
roku. Jeden z...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Jawory 8
76-248 Dębnica
Kaszubska
Gmina:
Dębnica Kaszubska
Telefon:
507-476-192
Email:
biuro(na)ekoelita.pl
Strona internetowa:
www.ekoelita.pl

Olej tłoczony na zimno - Gospodarstwo Ekologiczne
Jim Bartosiewicz
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 Jeden z produktów zgłoszony w
kategorii kulinaria
regionalne/artykuły spożywcze w
2020 to ekologiczny olej
rzepakowy tłoczony na zimno z
Gospodarstwa Ekologicznego Jim
Bartosiewicz. Olej ten tłoczony
jest w temperaturze poniżej
40°C i od razu po wytłoczeniu
przechowywany w temperaturze
ok. 4°C, tak aby nie tracił swoich
właściwości. Ma on wyższą
wartość żywieniową ponieważ
nie jest poddawany...

Adres:
Jawory 8
76-248 Dębnica
Kaszubska
Gmina:
Dębnica Kaszubska
Telefon:
507-476-192
Email:
biuro(na)ekoelita.pl
Strona internetowa:
www.ekoelita.pl

Warsztaty zielarskie - Kaszubskie Zioła – Bożena
Ogar-Ekiert
 Warsztaty Zielarskie

organizowane są we własnym
gospodarstwie w miejscowości
Łąkie, jak również wyjazdowo.
Zostałe zgłoszone na konkurs o
certyfikat marki lokalnej Zielone
Serce Pomorza w kategorii
usługi/wydarzenia w 2020 roku.
Warsztaty mają na celu
przybliżenie znaczenia ziół i
pokazanie je w naturalnym
środowisku. Zioła zbierane są z
uczestnikami zajęć, następnie
przygotowywane są z nich...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
sezonowo,
okolicznościowo
Adres:
Łąkie 9
77-143 Studzienice
Gmina:
Studzienice
Telefon:
606 777 779
Email:
kontakt(na)kaszubskiezio
la.pl
Strona internetowa:
kaszubskieziola.pl

Zdobądź swój Everest i pokonaj COVID-19 - PACINO
PROMOTION Marcin Pacyno
 „Zdobądź swój Everest i pokonaj

COVID-19” to wydarzenie, które
miało na celu połączyć cały
świat sportowy. Event został
zgłoszony na konkurs o
certyfikat marki lokalnej Zielone
Serce Pomorza, w kategorii
usługi/wydarzenia w 2020 roku.
Pierwotnie była to impreza
biegowa, organizowana od
dziewięciu lot pod nazwa Bieg i
Marsz na Mout Evetvst
rozgrywana corocznie w marcu
w rzepnickich lasach kolo...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Ul. Domańskiego 7/2
77-100 Bytów
Gmina:
Bytów
Telefon:
601 326 499
Email:
pacinopromotion((na)gm
ail.com

Wyplatane makramy - Agata Narewska
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 Wyplatane makramy to wyroby
pani Agaty Narewskiej zgłoszone
na konkurs o certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza
w 2020 roku. Wyplatanie
rękodzieło węzeł tradycyjny i
splot ze sznurka ekologicznego
różnej grubości i dużej gamie
kolorów. Wyplatanie tylko
ręczne bez żadnych
mechanicznych urządzeń o
bogatym wachlarzu produktów
poprzez makramy wiszące,
ścianki ozdobne tzw. łapacze
snów,...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Niepodległości 23/5
77-200 Miastko
Gmina:
Miastko
Telefon:
606 634 274
Email:
narek3(na)wp.pl
Strona internetowa:
https://www.instagram.c
om/sploty_makrama/

Pałacowe Rarytasy - Pałac pod Bocianim Gniazdem
 Do konkursu o certyfikat marki

lokalnej Zielone Serce Pomorza
2020, zostały zgłoszone
„Pałacowe Rarytasy” — zestaw
lokalnych przetworów
wytwarzanych przez kuchnię
Pałacu pod Bocianim Gniazdem
według dawnych receptur i z
lokalnych produktów. Głównymi
klientami w ośrodku kolonijno -
wypoczynkowym, który
prowadzą państwo
Rutkiewiczowie - są dzieci,
wśród których propagują zdrową
i lokalną kuchnię....

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
TAX s.c. Jakub Rutkiewicz
Marta Rutkiewicz
Runowo 23
76-230 Potęgowo
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
602445113
Email:
biuro(na)runowo.pl
Strona internetowa:
https://runowo.pl/

Kiełbasa słoikowa - Anna Witkowska
 Kiełbasa słoikowa zgłoszona na

konkurs o certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza
w 2020 roku, została wykonana
na bazie mięsa wieprzowego z
lokalnych ubojni, z
wykorzystaniem naturalnych
przypraw i ziół pozyskanych z
ekologicznej uprawy we
własnym ogrodzie. W kiełbasie
jako środek konserwujący
wykorzystywana jest sól
peklująca zgodnie z normami
przyjętymi dla produkcji
wyrobów mięsnych. ...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Łupawa 39C
76-242 Łupawa
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
697 225 387
Email:
awitkowska75(na)o2.pl

Napój relaksacyjny - Kaszubskie Zioła - Bożena Ogar-
Ekiert
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 Kaszubskie Zioła – to działalność
prowadzona przez mamę i córkę
w ramach Rolniczego Handlu
Detalicznego w Łąkie k. Bytowa
na obszarze Natura 2000.
Owoce i zioła są zbierane
ręcznie oraz naturalnie
przetwarzane. Inspiracją do
tworzenia nowych smaków są
zarówno pradawne receptury
zielarskie jak i domowe przepisy
rodzinne. Produkt zgłoszony w
konkursie o certyfikat Marki
Lokalnej Zielone Serce...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Łąkie 9
77-143 Studzienice
Gmina:
Studzienice
Telefon:
606 777 779
Email:
kontakt(na)kaszubskiezio
la.pl
Strona internetowa:
www.kaszubskieziola.pl

Kiełbasa Polska Niedźwiedzia - Jarosław
Broniszewski
 Kiełbasa Polska Niedźwiedzia -

to wyrób zgłoszony na konkurs o
certyfikat Marki Lokalnej Zielone
Serce Pomorza w 2020 roku,
przez pana Jarosława
Broniszewskiego z Nowej
Dąbrowy w gminie Parchowo.
Wyrób ten powstał w wyniku
pracy pana Jarosława nad
innymi wyrobami mięsnymi.
Podstawowym jego składnikiem
jest mięso wieprzowe oraz
czosnek niedźwiedzi. Połączenie
przypraw, ziół oraz sposobu
wędzenia...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Nowa Dąbrowa 5
76-230 Potęgowo
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
602289761
Email:
jarekbronek(na)wp.pl

Domowy sos paprykowo ziołowy AJWAR POMORSKI -
Jarosław Broniszewski
 Zgłoszony w 2019 roku w

kategorii kulinaria regionalne/
artykuły spożywcze- sos
paprykowo- ziołowy został
nominowany w konkursie o
certyfikat marki lokalnej Zielone
Serce Pomorza. Pan Jarosław
Broniszewski swój produkt
stworzył w odpowiedzi na
własne potrzeby w stosunku do
sklepowych odpowiedników nie
dających dobrych rezultatów
odnośnie walorów smakowych.
Sos wytwarzany jest z warzyw,
które pan...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Nowa Dąbrowa 5
78-230 Potegowo
Gmina:
Główczyce
Telefon:
602 289 761
Email:
jarekbronek(na)wp.pl
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Świetlica wiejska w Udorpiu jako Centrum
Aktywności dla dzieci młodzieży - Stwowarzyszenie
Miłośników i animatorów Kultury Bazuny
 Stwowarzyszenie Miłośników i

Animatorów Kultujry bazuny jako
najemca świetlicy wiejskiej w
Udorpiu zatrudnia panią
animator - Justynę, która co
dzień udowadnia, że nuda w jej
słowniku nie istnieje. W świetlicy
każdego dnia odbywają się inne
zajęcia np. z robienia biżuterii,
malowania eko toreb,
decoupageu czy tez zajęcia
ruchowe. dzieci mają mozliwość
uczenia się wielu rzeczy za
pomocą różnych...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Wojska Polskiego 12
77-100 Bytów
Telefon:
59 822 23 09
Email:
stowarzyszeniebazuny(n
a)wp.pl

Deseczki i wieszaczki sękaczki - Stanisław Łącki
 Wyroby z drewna "Deseczki i

wieszaczki sękaczki" pan
Stanisław Łącki zgłosił do
konkursu o certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza
w 2019 roku. Deski do krojenia i
wieszaki wykonane z drewna
litego, obrabiane ręcznie.
Specyfiką owego wyrobu są
oryginalne sęki, które stanowią
jego naturalną ozdobę.
Poszukiwania odpowiednich
kawałków drewna, do wykonania
wieszaka lub deski do krojenia...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Radusz 49
77-140 Kołczygłowy
Gmina:
Kołczygłowy
Telefon:
605-361-272

YACH Festiwal- Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
w Czarnej Dąbrówce oraz Stowarzyszenie Loko-
Motywa w Czarnej Dąbrówce
 „Yach Music Festiwal” to letnie

wydarzenie muzyczne, którego
głównym przesłaniem jest uczta
muzyczna dla miłośników,
koneserów muzyki z pogranicza
m.in. rocka, punka, ale przede
wszystkim to okazja do
zaistnienia, pokazania się oraz
rozwinięcia skrzydeł młodym
adeptom tego typu gatunków
muzycznych. Nominowany w
2019 roku do konkursu o
Certyfikat Marki Lokalnej Zielone
Serce Pomorza w kategorii...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Ul. Bytowska 10
77-116 Czarna Dąbrówka
Gmina:
Czarna Dąbrówka
Telefon:
59 821 20 14
Email:
gok(na)czarnadabrowka.
pl
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Na drewnie malowane -Wioletta Łącka
 Rękodzieła pani Wioletty, które

otrzymały nominacje w
konkursie o certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza
w 2019 roku, wykonywane są z
odpadków stolarskich. W drewno
to, tknięte zostaje nowe życie,
które najczęściej staje się
ozdobą wnętrz domów. Prace
pani Wioletty mają funkcję
dekoracyjną zgodna z religią i
otoczeniem. Technika
wykonywania prac to połączenie
drewna i farby akrylowe. ...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Radusz 49
77-140 Kobylnica
Gmina:
Kołczygłowy

Festyn Tradycji i Smaku
 Festyn tradycji i Smaków w

gminie Potęgowo zorganizowano
w 2019 roku ju,z po raz drugi. I
to właśnie w tym roku festiwal
ten, został nominowany do
konkursu o certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza
2019. Głównym założeniem
imprezy jest kreowanie i
promocja lokalnych produktów
oraz tradycji kulinarnych
regionu. Festyn ma charakter
rodzinnego pikniku z bardzo
bogatym programem, którego...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Centrum Promocji
Produktów Lokalnych w
Karżnicy
76-230 Potegowo
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
600 747 673
Email:
cppl.karznica(na)o2.pl

Miód pszczeli - Paweł Karzewski
 Zgłoszony na konkurs w roku

2019, przez pana Pawła miód,
został nominowany w kategorii
kulinaria regionalne/ artykuły
spozywcze. Miód ma wiele
smaków i kolorów w zależności
od czasu, w którym jest
pozyskiwany. Jest to miód z
pięknych, a przede wszystkim
ekologicznych terenów t.j z
Masłowic Tuchomskich.
Pszczelarstwem, pan Paweł,
zajmuje się od dawna
przejmując pasiekę po swoim
tacie.. Tradycja...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo,
okolicznościowo
Adres:
Pasieka Stacjonarna-
Paweł Karzewski
Masłowice Tuchomskie
11
77-133 Tuchomie
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
511 145 966
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Manufaktura Leo -Magdalena Januszczyk - Łabacka,
Piotr Łabacki
 Zgłoszenie na konkurs o

certyfikat marki lokalnej zielone
Serce Pomorza 2019, z
Manufaktury Leo dotyczy
wytworów rękodzielniczych z
zakresu galanterii skórzanej i
biżuterii, które są tworzone od
kilku lat. Pani Magdalena i pan
Piotr są samoukami i pomysł na
zabawę w rękodzieło pojawił się
podczas ich wypraw po
Kaszubach. Rękodzieło to także
odpowiedź na brak towarów i
usług, które by odpowiadały...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Manufaktura Leo
Karwno 5
77-116 Czarna Dąbrówka
Gmina:
Czarna Dąbrówka
Telefon:
504 242 486
Email:
magdalenajanuszczyk(na
)gmail.com
Strona internetowa:
https://www.facebook.co
m/ManufakturaLeo/

Kaszubskie kino letnie-UgoszczPL
 Kaszubskie Kino Letnie to cykl

niewielkich wydarzeń lokalnych,
którym głównym punktem jest
seans filmowy pod gołym
niebem. Pomysł powstał w
czerwcu 2019 roku, a pierwsze
seanse zostały zrealizowane już
w lipcu. Kino letnie zostało
nominowane w kategorii usługi/
wydarzenia lokalne do konkursu
o certyfikat marki lokalnej
Zielone Serce Pomorza 2019.
Idea wydarzeń polegała na
dopełnieniu oferty...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo
Adres:
Ugoszcz 28
77-143 Studzienice
Gmina:
Studzienice

Przynęty z Kaszub, Kaszub-Bait - Daniela i Radosław
Cyrson

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nbhebmfobkbovtadazlAhnbjm/dpn');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nbhebmfobkbovtadazlAhnbjm/dpn');
https://www.facebook.com/ManufakturaLeo/
https://www.facebook.com/ManufakturaLeo/


 Kaszub- Bait to ręcznie robione
przynęty z serca Kaszub. Tak
reklamują siebie i swoje wyroby
Państwo Daniela i Radosław
Cyrson, którzy wzięli udział w
konkursie o certyfikat marki
lokalnej zielone Serce Pomorza
2019, otrzymując wyróżnienie
właśnie za swoje wędkarskie
wyroby. Produkty Państwa
Cyrson są robione z myślą o
lokalnych wędkarzach, ale nie
tylko. Pomysł wykonywania tego
typu przynęt...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Przynęty z Kaszub -
Kaszub Bait
Słoneczna 11
77-100 Bytów
Gmina:
Bytów
Telefon:
664-986-304
Email:
kontakt(na)kaszub-
bait.pl
Strona internetowa:
https://kaszub-bait.pl/

Napój wzmacniający z pietruszką - Bożena Ogar-
Ekiert - Kaszubskie Zioła
 Kaszubskie Zioła znajdują się we

wsi Łąkie niedaleko Bytowa.
15ha gospodarstwo położone
jest na terenie Natura 2000, nad
jeziorem lobeliowym. Wszystkie
zioła i owoce i warzywa
pochodzą z gospodarstwa. W
konkursie o certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza
pani Bożena Ogar- Ekiert zgłosiła
napój wzmacniający z
pietruszką, za który otrzymała
wyróżnienie w konkursie marki
2019. Napój...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Kaszubskie Zioła –
Bożena Ogar-Ekiert
Łąkie 9
77-143 Studzienice
Gmina:
Studzienice
Telefon:
606 777 779
Email:
kontakt(na)kaszubskiezio
la.pl
Strona internetowa:
https://kaszubskieziola.pl
/

Olej rzepakowy Podole Wielkie - Gospodartswo
Rolnicze Michał Paszota
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 Olej Rzepakowy Podole Wielkie
został zgłoszony do konkursu o
certyfikat marki lokalnej Zielone
Serce Pomorza w 2019 roku,
otrzymując certyfikat w kategorii
kulinaria regionalne/ artykuły
spożywcze. Produkt ten swoją
nazwę zawdzięcza nazwie
miejscowości, w której jest
tłoczony, ale nie tylko. To tutaj
właśnie uprawiany jest rzepak, z
którego olej jest wytwarzany.
Pan Michał prowadzi bowiem...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Gospodarstwo Rolnicze
Michał Paszota
Podole Wielkie 22
76-220 Główczyce
Gmina:
Główczyce
Telefon:
696 419 298
Email:
biuro(na)podolewielkie.pl
Strona internetowa:
podolewielkie.pl.

Ręcznie tkana chusta do noszenia dzieci - Rosamar
Dominika Kafeman
 Pani Dominika Kafeman zgłosiła

w konkursie o certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza
chustę do noszenia dzieci, za
którą otrzymała certyfikat w
2019 roku. Swój produkt opisuje
:"Tak jak matkom kiedyś, tak i
nam w tym codziennym wysiłku
pomaga kawałek tkaniny, który
obecnie nazywamy chustą do
noszenia dzieci. Kiedyś była to
po prostu tkanina, którą matka
dysponowała, mógł to być
szal,...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Nowe Skórowo 30
76-230 Potęgowo
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
795 383 067
Email:
rosamar(na)wp.pl

Gród Rummela - Jezry Przybyłowski, Okunino
 Pan Jerzy Przybyłowski w

kategorii usługo/wydarzenia
lokalne zgłosił "Gród Rummela",
otrzymał certyfikat marki
lokalnej Zielone Serce Pomorza
w 2019 roku. Gród Rummela
nawiązuje do starej legendy
mówiącej o okolicznościach
powstania Miastka w miejscu
gdzie od dawien dawna istniała
wieś rybaków, bartników i
smolarzy. Znajduje się on na
szczycie Góry Królewskiej -
najwyższego w okolicy...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
77-200 Miastko
Okunino 5
Gmina:
Miastko
Telefon:
607 083 228
Email:
rummelspzoo(na)gmail.c
om
Strona internetowa:
https://www.facebook.co
m/grodrummela/
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Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych w
Czarnej Dąbrowce - GOK Czarna Dąbrówka
 Zapach unoszących się w

powietrzu tradycyjnych
specjałów, mnogość barw
prezentowanych stołów,
biesiadna muzyka płynąca ze
sceny oraz chwile, gdy tradycja
łączy się z nutą fantazji — to
właśnie charakteryzuje
Powiatowe Prezentacje Stołów
Wielkanocnych, które zostały
zgłoszone przez GOK w Czarnej
Dąbrówce i otrzymały
wyróżnienie w kategorii
usługi/wydarzenia lokalne, tym
samym otrzymując certyfikat...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
ul. Bytowska 10
77-116 Czarna Dąbrowka
Gmina:
Czarna Dąbrówka
Telefon:
59 821 20 14
Email:
gok(na)czarnadabrowka.
pl
Strona internetowa:
https://gok.czarnadabrow
ka.com.pl/

Gabriela Reca Pracownia Haftu Ręcznego i
Renowacji Ttkanin Unikatowych
 Pracownia Haftu Ręcznego i

Renowacji Tkanin Unikatowych
posiada już wyróżnienie marki
Zielone Serce Pomorza za
popularyzację, promocje haftu
kaszubskiego. W edycji 2018
Pani Gabriela zgłosiła renowację
tkanin. Od początku działalności
pracownia zajmuję się renowacją
tkanin unikatowych. W
zakładzie, renowacji poddawane
są stare sztandary, szaty
liturgiczne, godła, herby.
Renowacja jest...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Jana III Sobieskiego 18
77-133 Tuchomie
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
513 100 742
Email:
gabi(na)kaszubski-haft.pl
Strona internetowa:
www.kaszubski-haft.pl

Warsztaty rzeźbiarskie w Domu Pracy Twórczej i
Rzemiosł Dawnych w Mikorowie
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 Dom Pracy Twórczej i Rzemiosł
Dawnych w Mikorowie —
społeczna instytucja kultury —
miejsce otwarte na społeczne
inicjatywy kulturalne warunki
działa na wielu płaszczyznach,
ale do konkursu o certyfikat
marki lokalnej Zielone Serce
Pomorza w 2018 roku zgłosili
warsztaty rzeźbiarskie, a w nich
nade wszystko prace mistrza
rzeźbiarstwa Zenona
Frąckiewicza. Dom stwarza
klimat artystyczny z jednej...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Stowarzyszenie LOKO-
MOTYWA
ul. Gdańska 5
77-116 czarna Dąbrówka
Gmina:
Czarna Dąbrówka
Telefon:
609 313 055
Email:
beatalozowska(na)wp.pl
Strona internetowa:
http://loko-motywa.pl/

Przetwórnia Ani i Tomka
 Przetwórnia Ani i Tomka w

Cecenowie została zgłoszona do
udziału w konkursie Marki
Lokalnej Zielone Serce Pomorza
w 2018 roku. Produkty
powstające w pracowni
Przetwórni Ani i Tomka w
Cecenowie , są produktami
powstałymi pod wpływem
otaczającej przyrody i miejsca, a
także sytuacji i materiałów,
które są w otoczeniu lub zostają
w trakcie wytwarzania czegoś
innego. Powstają na bazie
recyklingu-...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Cecenowo 46
76-20 Główczyce
Gmina:
Główczyce
Telefon:
603601581
Email:
Biuro.ania(na)interia.pl
Strona internetowa:
https://www.facebook.co
m/upcyklingAniiTomka/

Miód z domowej pasieki - Radosław Franc
 W konkursie o certyfikat marki

Zielone Serce Pomorza 2018 pan
Radosław Franc zgłosił 2 gatunki
miodu (rzepakowy i gryczany ) ,
który w jego pasiece są
najczęściej dostępne. Miód jest
bogactwem i witaminowym i
zdrowotnym oraz smakowym.
Miód który pochodzi z pasieki
pana Radosława nie jest
ulepszany i podbierany
tradycyjnymi metodami,
wszystko robione jest ręcznie
począwszy od wybierania ramek
z...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Jezierze 3 a
77-140 Kołczygłowy
Gmina:
Kołczygłowy
Telefon:
600 656 142

Chleb ze smalcem - Koło Gospodyń Wiejskich
Kłączynianki
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 Produkt o nazwie „Chleb ze
smalcem” wytwarzany jest z
naturalnych skladnikow. Chleb
jest wypiekany tradycyjną
metodą, w domowych
warunkach. Z kolei smalec
wytwarzany jest poprzez
tradycyjne wysmażanie w kotle
podgrzewany ogniem z drewna.
Połączenie swojskiego chleba,
smalcu i ogórka małosolnego
daje niepowtarzalny smak. Jest
to produkt regionalny, od
pokoleń spożywany na
Kaszubach. Składniki...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Klączno 17A
77-142 Ugoszcz
Gmina:
Studzienice
Telefon:
727 432 041
Strona internetowa:
mojawies.pl

Święto nalewki, wina i piwa domowej roboty - GOK
Tuchomie
 „Święto nalewki, wina i piwa

domowej roboty” to impreza
cykliczna organizowana przez
Gminny Ośrodek Kultury w
Tuchomiu od 2013 roku.
Zgodnie z tradycją impreza
odbywa się zawsze w tłusty
czwartek i jej zadaniem jest
promocja nalewki, wina i piwa
domowej roboty. W imprezie,
która ma formę konkursu biorą
udział mieszkańcy gminy
Tuchomie, powiatu bytowskiego
oraz Polski. Nad przebiegiem
konkursu –...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo,
okolicznościowo
Adres:
ul. Jana III Sobieskiego
18
77-133 Tuchomie
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
59 82 156 89
Email:
gok(na)gmina.tuchomie.
pl
Strona internetowa:
http://gok.tuchomie.pl/

Herbatka Królewska - Kaszubskie Zioła
 Składniki herbatki zbierane są

ręcznie z gospodarstwa rolnego
w Łąkie, prowadzonego przez
Panią Bożenę Ogar - Ekiert,
niedaleko Bytowa. Wszystkie
składniki są suszone, ręcznie
mieszane i pakowane do torebek
czy opakowań końcowych dla
klienta. To niepowtarzalna
herbatka wzmacnia i rozgrzewa
nasz organizm zwłaszcza w
jesienno- zimowy czas. To nieco
rozbudowana stara receptura
odkryta na nowo a...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Łąkie 9
77-143 Studzienice
Gmina:
Studzienice
Telefon:
606 777 779
Email:
bozena(na)ekiert.com

Skrzyneczki Jureczki - Jerzy Zandarski
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 Skrzyneczki Jureczki – to
drewniane skrzyneczki
wykonane własnoręcznie i
zdobienia w zależności od
potrzeb. Są to produkty
wykonane z odpadów
pochodzących z zakładu
tartacznego mieszczącego się w
naszej gminie. Skrzyneczki są
zdobione lub naturalne sosnowe,
mogą być wykorzystane jako: -
na drobiazgi typu igły ,nici -
biżuteria - drobne przedmioty do
pisania jak długopis ,ołówek,
gumka - do...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Ul. Słupska 33
77-140 Kołczygłowy
Gmina:
Kołczygłowy
Telefon:
519 781 223

Puchar Polski w nordic walking - GOK Potęgowo
 Puchar Polski w Nordic Walking

to cykliczna impreza sportowa,
organizowana przez Gminny
Ośrodek Kultury w Potęgowie,
przy współpracy z Gminą
Potęgowo oraz Polską Federacją
Nordic Walking, na terenie
Gminnego Stadionu Sportowego
w Potęgowie. W roku 2018
odbyła się jej druga edycja w
gminie. Jest to wydarzenie
otwarte, mające na celu
promocję zdrowego stylu życia i
aktywności ruchowej dla...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Ul. Szkolna 2b
76-230 Potęgowo
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
59 848 42 50
Email:
gokpotegowo(na)wp.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne "Stary Młyn"
 Pani Anita i Krzysztof Baran

prowadzą Gospodarstwo
Agroturystyczne "Stary Młyn
"Łupawa". Otrzymali za swoje
gospodarstwo pierwszą nagrodę
w kategorii "Usługi/wydarzenia
lokalne", w konkursie o
certyfikat Marki Lokalnej Zielone
Serca Pomorza w 2018.
Gospodarstwo Agroturystyczne
prowadzone przez Państwa
Rutkiewicz, znajduje się w
miejscowości Łupawa. Stary
Młyn, który zamieszkują
gospodarze,...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
sezonowo
Adres:
Łupawa7
76-242 Łupawa
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
694 042 472
Email:
mlyn.lupawa(na)wp.pl

TAX S.C. JAKUB RUTKIEWICZ, MARTA RUTKIEWICZ
„PAŁAC POD BOCIANIM GNIAZDEM”
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 Tax s.c. Jakub Rutkiewicz, Marta
Rutkiewicz to rodzinna firma,
która prowadzi działalność
kompleksu wypoczynkowego
„Pałac pod Bocianim Gniazdem”
w Runowie oraz Stajnię Pałac
Runowo, świadcząc głównie
usługi aktywnego wypoczynku
dzieci i młodzieży, opartego na
bazie turystyki konnej oraz
rozwoju intelektualno -
emocjonalnego na terenie LGD
PDS. W ramach opisywanych
usług, odwiedzający goście...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
RUNOWO 23
76-230 POTĘGOWO
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
501 385 301 602 445
113
Email:
biuro(na)runowo.pl
Strona internetowa:
runowo.pl

Produkty robione ręcznie na szydełku i na drutach -
Anita Baran
 Pani Anita Baran z

Gospodarstwa Agroturystyczne
"Stary Młyn" tworzy kosze,
dywaniki ręcznie robione na
szydełku i drutach na wzór
wyrobów babci i prababci.
Pomysł zrodził się z zamiłowania
do ręcznie dzierganych rzeczy.
Są one trwalsze, a przede
wszystkich piękne w swej
prostocie. Robione z pasją . Nie
są produkowane masowo więc
każda wydziergana rzecz jest
jedyna w swoim rodzaju. Pani
Anita stara...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Łupawa 2
76-242 Łupawa
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
694 042 472
Email:
mlyn.lupawa(na)wp.pl

Ikony - Włodzimierz Drozd
 Pan Włodzimierz Drozd od lat

zajmuje się pisaniem ikon, na
których umieszcza postaci
związane z sakralna kultura
powiatu bytowskiego. Na jego
ikonach możemy rozpoznać np.
Św. Katarzynę, Matkę Boską
Sianowską, Św. Jerzego, Michała
Archanioła oraz wiele innych
postaci z pisma świętego, scen z
życia Jezusa, Marii. Prace pana
Włodzimierz znajdują się w wielu
prywatnych domach, cerkwi
grekokatolickiej...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Modrzejewo 55
77- 133 Tuchomie
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
696 497 354

ANNATURE Anna Socha - Konfitura z czarnej
porzeczki
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 W Ekologicznej Konfiturze
Wytrawnej znajduje się 80%
czarnej porzeczki i 20 % cukru
trzcinowego. Konfitura została
stworzona w odpowiedzi na
potrzeby osób, uwielbiających
smak samej czarnej porzeczki
oraz przede wszystkim
doceniających jej właściwości
zdrowotne . Ostatnio jej
unikatowy smak i walory
zdrowotne zostały docenione w
konkursie Samorządu
Województwa Pomorskiego
zdobywając tytuł...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
83-320 Cewice
Unieszyno 1
Telefon:
517 717 937
Email:
anna.socha(na)annature.
eu
Strona internetowa:
http://annature.eu/

Gęś faszerowana- Wioletta Kotecka
 Chów gęsi w rodzinie pani

Wioletty ma długa tradycję i
historię sięgającą jej
pradziadków. Wczesna wiosną
stada gęsie zapełniają pastwiska
i obejścia. Pasione trawą,
ziemniakami, warzywami i
owocami, a także paszami
swojego wyrobu. Do dzisiejszego
dnia pani Wioletta kultywuje
tradycyjny chów gęsi
pomorskich i przyrządza je na
różne sposoby. Wytworzone
przez nią smakołyki są
doprawiane głównie...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
ul. Głuszyńska 1
76-230 Potęgowo
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
503 764 061

Słynne pierogi babci Marysi i nie tylko… - Maria
Jońca
 Pani Maria Jońca uzyskała

Certyfikat Marki Lokalnej Zielone
Serce Pomorza przede
wszystkim za aktywność i
wytrwałość z jaką promuje swoją
gminę – Dębnicę Kaszubską i
cały obszar Zielonego Serca
Pomorza włączając się we
wszystkie przedsięwzięcia, które
realizuje LGD Partnerstwo
Dorzecze Słupi na tym terenie.
Pierogi to jedna z podstawowych
i bardzo popularnych potraw
kuchni polskiej. Przepisy...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Maria Jońca
ul. Zajęcza 11
76-248 Dębnica
Kaszubska
Gmina:
Dębnica Kaszubska
Telefon:
508 366 869

Ośrodek Wypoczynkowy "Zawiaty"
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 "Zawiaty" w swojej ofercie mają
pobyty rodzinne, pobyty
grupowe, atrakcje dla dzieci,
rozbudowane ścieżki rowerowe,
spływy kajakowe, piesze
wycieczki wśród kaszubskich
lasów, znajdzie się też miejsce
dla miłośników wędkarstwa, a
szeroka baza sportowo-
rekreacyjna ośrodka, stwarza
idealne warunki do wypoczynku.
Zawiaty to również przyjemne
miejsce dla dzieci, które oferuje
maluchom wiele atrakcji...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo
Adres:
Zawiaty 1
77-116 Czarna Dąbrówka
Gmina:
Czarna Dąbrówka
Telefon:
783 008 783
Email:
zawiaty(na)zawiaty.com
Strona internetowa:
http://www.zawiaty.com

Syrop sonowy - Aleksandra Rolirad
 Syrop ten niesie ulgę w

przeziębieniu, grypie, katarze,
zapaleniu oskrzeli i gardła. Z
uwagi na bogactwo witaminy C i
soli mineralnych, syrop ten
wpływa ogólnie wzmacniająco
na organizm. Za czasów naszych
„babek i prababek” w domowej
apteczce nigdy nie mogło
zabraknąć pachnącego żywicą
syropu z młodych pędów sosny.
Najpiękniejsze pędy uzyskuje się
z sosen młodych, rosnących na
otwartych i...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Krzynia 14
76-248 Dębnica
Kaszubska
Gmina:
Dębnica Kaszubska
Telefon:
785 537 253
Email:
manufaktura.prezentów(
na)gmail.com

Borówka z gruszką do mięs - Barbara Grocholska
 Borówka z gruszką jest jednym z

kilku smacznych, tradycyjnych
dodatków do mięs podawanych
w regionalnej kuchni pomorskiej
czy słowińskiej. Ta przystawka
była bardzo popularna jako
dodatek do ryb wśród Słowińców
zamieszkujących rejony
Smołdzina i Kluk. Borówka z
pobliskich lasów okazywała się
być wdzięcznym darem natury,
a dzięki dużej zawartości kwasu
mogła być przechowywana
przez długi czas w...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Słupsk
Telefon:
695 405 867

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
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 Muzeum Kultury Ludowej
Pomorza w Swołowie jest
obecnie najnowocześniejszą
placówką typu skansenowskiego
w Polsce. Od maja 2012 roku
muzeum oferuje możliwość
zwiedzania 13 pieczołowicie
zrewitalizowanych zabytkowych
obiektów budownictwa
wiejskiego wzniesionych w
konstrukcji szkieletowej,
znajdujących się w samym
środku „żyjącej” wsi.
Szachownica budynków na stałe
wpisała się w krajobraz wsi,...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Muzeum Kultury Ludowej
Pomorza w Swołowie
Swołowo 8
76-206 Słupsk
Telefon:
59 811 94 10
Email:
promocja(na)muzeum.sl
upsk.pl
Strona internetowa:
http://www.muzeum.swol
owo.pl/

Wyroby wędzone z gęsi i kaczki - Regina Kossak-
Główczewska
 Gęsie piersi do potrawy

pozyskiwane są z gęsi z własnej
hodowli. Gęsina wędzona jest
tradycyjnym sposobem, za
pomocą drewna olchowego z
dodatkiem drewna z drzew
owocowych. Wędzona w ten
sposób wchodzi w skład
kaszubskiej kuchni regionalnej.
Tradycyjnie gęsina
przygotowywana była zwłaszcza
w listopadzie, zgodnie z
powiedzeniem: „Na Św. Marcina,
zawsze pomorska gęsina.”
Wędzona gęsina jest dostępna...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Gospodarstwo
Agroturystyczne
"Agroregina"
ul. Mierosławskiego 76
77-100 Bytów
Gmina:
Bytów
Telefon:
59 822 44 50; 660 712
328
Email:
agroregina(na)o2.pl

Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w
Korzybiu - Urząd Miejski w Kępicach
 Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu

Grzybów to impreza cykliczna,
odbywająca się raz w roku pod
koniec września w Korzybiu, w
gm. Kępice. Jej organizatorami
są: Urząd Miejski w Kępicach,
Nadleśnictwo Warcino oraz
Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury. Mistrzostwa odbywają
się w następujących
kategoriach: Kategoria
indywidualna – zbiera się tylko
takie grzyby jak: borowik
szlachetny, koźlarz,
podgrzybek...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Niepodległości 6
77-230 Kępice
Gmina:
Kępice
Telefon:
59 857 66 21
Strona internetowa:
http://www.kepice.pl/
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Międzynarodowy Bieg po Plaży - Urząd Gminy
Postomino
 Międzynarodowy Bieg po Plaży

jest imprezą, która od przeszło
20 lat cieszy się
zainteresowaniem nie tylko
samych biegaczy, ale i turystów
przebywających w czasie
zawodów w nadmorskiej
miejscowości Jarosławiec –
miejscu, gdzie odbywa się bieg.
Ideą organizacji corocznej
całodniowej imprezy jest
popularyzacja biegania jako
prostej formy rekreacji ruchowej
zapobiegającej chorobom układu
krążenia,...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Urząd Gminy Postomino
Postomino 30
76-113 Postomino
Gmina:
Postomino
Telefon:
59 810 85 17
Email:
sekretariat(na)postomino
.pl
Strona internetowa:
http://biegpoplazy.pl/

Niemki w sosie pomidorowym - Maria Bryjka
 Niemki to grzyby występujące

„gromadnie”, inna ich nazwa to
panienki. Grzyb do dania musi
być wcześniej obgotowany w
małej ilości wody, do tego
przygotowywany jest sos
pomidorowy o słodko-kwaśnym
smaku. Gotowe danie
przypomina w smaku rybę po
grecku. Można je pasteryzować
by dłużej cieszyły żołądki niż
tylko w sezonie grzybowym.
Produktu można skosztować w
Gospodarstwie
Agroturystycznym w...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo
Adres:
Mikorowo 8
77-116 Mikorowo
Gmina:
Czarna Dąbrówka
Telefon:
507 112 025
Strona internetowa:
http://www.agroturystyk
a-bryjka.pl/

Pikantna musztarda z jabłek - Zofia Smardz
 Produkt wykonany na bazie

lokalnej odmiany jabłek (szara
reneta), z jabłoni, która pamięta
jeszcze lata przedwojenne.
Musztarda nie zawiera żadnych
środków chemicznych. Smażone
jabłka z naturalnymi dodatkami
dają produkt, który doskonale
podkreśla smak mięs,
szczególnie drobiu i mięsa
czerwonego, można go łączyć z
wędlinami, produktami
grillowanymi, serami, twarogami
itp. Wysoka jakość...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Dworek Myśliwski
Krępkowice -
Agroturystyka
Krępkowice 6
84-12 Cewice
Gmina:
Cewice
Telefon:
889 719 580
Strona internetowa:
http://www.dworek-
krepkowice.pl/
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Niezabyszewskie Łakocie Madzi - Magdalena
Daroszewska
 Niezabyszewskie Łakocie są to

wykonane domowym sposobem
twarde galaretki z jabłek.
Posiadają różne kształty i smak,
a ich przygotowywane opiera się
jedynie na naturalnych
składnikach i cukrze.Na terenie
Zielonego Serca Pomorza
wytwarzane były „od zawsze”,
ze względu na dostępność
produktów do ich
przygotowywania. Pojawiały się
galaretki wyrabiane z różnych
odmian jabłek, m.in. antonówek
czy...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo,
okolicznościowo
Adres:
Niezabyszewo 104
77-100 Bytów
Gmina:
Bytów
Telefon:
602 443 169
Email:
magdalena.daroszewska(
na)gmail.com

Pasztet z gęsi - Wioletta Kotecka
 Gęsina to bogactwo

nienasyconych kwasów
tłuszczowych, witamin i białka
redukujących szkodliwy
cholesterol. Przepisy na dania z
gęsiny są przekazywane z
pokolenia na pokolenie. Gęsi
pani Wioletty są wyhodowane na
naturalnych pokarmach, a
autorka przepisu na pasztet
prowadzi eko - gospodarstwo.
Wyrobów Pani Wioletty Koteckiej
możemy skosztować na różnego
rodzaju jarmarkach, głównie w
Swołowie....

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo,
okolicznościowo
Adres:
ul. Głuszyńska 1
76-230 Potęgowo
Gmina:
Potęgowo
Telefon:
503 764 061

Kaczka faszerowana ze słodką nutą - Maria
Czubińska
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 Potrawa ta jest jedną z wielu
potraw kaszubskich dostępnych
w wielu publikacjach. Została
ona przygotowana przez
Centrum Międzynarodowych
Spotkań, po raz pierwszy do
konkursu „Festiwal Smaków
Regionalnych” w Trzebiatkowej,
gdzie zajęła I miejsce.
Oryginalny przepis został jednak
zmodyfikowany poprzez istotną
czynność, która powoduje
wyjątkowość tej potrawy, a
mianowicie poprzez moczenie
sztuki...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny sezonowo,
okolicznościowo
Adres:
Centrum
Międzynarodowych
Spotkań
ul. Szkolna 4
Tuchomie 77-133,
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
59 82 15 689, 510 897
932
Strona internetowa:
http://www.obiektcms.pl/

Teatr Młodych Gotów - Gminne Centrum Kultury i
Biblioteka w Czarnej Dąbrówce
 „Teatr Młodych Gotów” to

połączenie promocji Kaszub ze
społeczno – edukacyjną
działalnością. Sposób
zaangażowania wiejskiej
młodzieży (w formie biwaków z
noclegiem), zajęcia dodatkowe
(dziennikarstwo, jeździectwo,
nauka gry na gitarze), wreszcie
występy w różnych
środowiskach – to wszystko
składa się na nową, unikalną
metodę pracy pozalekcyjnej z
młodzieżą. Ważnym elementem
tej metody jest...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Gminne Centrum Kultury
i Biblioteka
ul.Bytowska 10
77-116 Czarna Dąbrówka
Gmina:
Czarna Dąbrówka
Telefon:
59 821 20 14
Email:
gok(na)czarnadabrowka.
pl
Strona internetowa:
http://gok.czarnadabrow
ka.com.pl/

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa
 Stowarzyszenie Przyjaciół

Warszkowa istnieje od 2007 r. i
dzięki ciężkiej pracy oraz
zaangażowaniu grupy działaczy
z terenu Warszkowa, którzy
potrafią zmobilizować innych
mieszkańców do wspólnego,
kreatywnego działania, wieś
przechodzi swoistą metamorfozę
i z każdym dniem jest w niej
ładniej, a ludziom żyje się
przyjemniej. Stowarzyszenie
Przyjaciół Warszkowa, jak
dotychczas pozyskało najwyższe
ze...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Warszkowo 97a
76-100 Sławno
Gmina:
Sławno
Email:
swietlicawarszkowo(na)o
net.pl
Strona internetowa:
www.gminaslawno.pl
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Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie - BytOFFsky
Festival
 BytOFFsky Festival – Czas

teatru, muzyki i spotkań
artystycznych w Bytowie
BytOFFsky Festival to kilka dni
spotkań artystycznych,
przedstawień teatralnych,
plenerowych dla szerszej
publiczności,, koncertów,
warsztatów teatralnych i
muzycznych w szkołach,
pokazów powarsztatowych,
spotkań autorskich, seminariów,
wystaw, projekcji filmowych.
BytOFFsky Festival to
niecodzienne przedsięwzięcie.
Bytów...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Bytowskie Centrum
Kultury w Bytowie
ul. Wojska Polskiego 12
77-100 Bytów
Gmina:
Bytów
Telefon:
59 822 25 44
Email:
sekretariat(na)bck-
bytow.pl
Strona internetowa:
www.bck-bytow.p

Wyroby bednarskie - Jerzy Jankowski
 Swoją pracownię Pan Jerzy

Jankowski prowadzi ponad 20
lat. Wytwarza tradycyjne
naczynia i inne wyroby o
charakterze ozdobnym i
użytkowym. Jego wyroby można
dostać na jarmarkach
rękodzieła, targach rolno -
ogrodniczych. Jego ulubione
imprezy to: Jarmark Wdzydzki ,
Zjazd Kaszubów, Czarne Wesele
w Klukach, Oblężenie Malborka,
Festiwal Słowian i Wikingów w
Wolinie, Targi Rolne w Strzelinie,
Lubaniu i...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Kwiatowa 4
77-140 Kołczygłowy
Gmina:
Kołczygłowy
Telefon:
692 499 993

Wiejskie Centrum Turystyki - Stowarzyszenie
Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec
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 WIEJSKIE CENTRUM TURYSTYKI,
które powstało w ramach
realizowanego projektu
"Turystyka w zgodzie z naturą-
BIS" (działanie 9.5 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013) jako rezultat
współpracy Stowarzyszenia
Rozwoju Turystyki Wiejskiej
"Słowiniec" oraz Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wiejskie Centrum Turystyki
(WTC) pełni funkcję
informacyjno- szkoleniową dla
członków Stowarzyszenia,...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
ul. Bohaterów Warszawy
30
76-214 Smołdzino
Gmina:
Smołdzino
Telefon:
606 993 417
Email:
slowiniecsmoldzino(na)g
mail.com
Strona internetowa:
www.slowiniec.pl

"Zdrowe Koła" - Stanisław Pajdo
 Wypożyczalnia rowerów jest

prowadzona przez Stanisława
Pajdo - entuzjastę rowerów,
aktywnego wypoczynku i
przyrody. Powstała z myślą o
urozmaiceniu oferty Gminy
Smołdzino i w odpowiedzi na
potrzeby turystów z Polski i
zagranicy. 65 % terenu gminy
zajmuje Słowiński Park
Narodowy. Okolica obfituje w
ciekawe trasy rowerowe o
zróżnicowanym stopniu
trudności i niezwykłych walorach
krajobrazowych. ...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Słowackiego 32, Gardna
76-213 Gardna Wielka
Gmina:
Smołdzino
Telefon:
603 548 994
Strona internetowa:
http://www.zdrowekola.pl
/

Chatki w kratki - Magdalena Kamińska
 Chatki w Kratki to produkty

regionalne nawiązujące do
produktu markowego, jakim jest
Kraina w Kratę. Nazwą tą określa
się niezwykle urokliwy obszar na
Pomorzu Środkowym
rozciągnięty w pasie środkowego
wybrzeża Bałtyku. W XVIII i XIX
wieku dominującym elementem
krajobrazu wiejskiego na
Pomorzu było budownictwo
szkieletowe. Turystyczny
produkt markowy „Kraina w
Kratę” był jednym z pierwszym
w...

Adres:
Pęplino 43c
76-270 Ustka
Gmina:
Ustka
Telefon:
606 74 77 87
Email:
mag.kaminska(na)wp.pl
Strona internetowa:
http://ceramikamk.netgal
eria.pl

Pracownia Haftu Ręcznego i Renowacja Tkanin
Unikatowych „GABI"
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 Pracownia Haftu Ręcznego i
Renowacja Tkanin Unikatowych
„GABI”- Firma jest jedną z
nielicznych na rynku, która
zajmuje się haftem kaszubskim.
Realizuje także zamówienia z
zakresu innych technik
wyszywania, koronkarstwa.
Zajmuje się także renowacją
zabytkowych tkanin, które
oczyszcza, uzupełnia ubytki i
przywraca do dawnej świetności.
Na zamówienie „GABI” wykonuje
kaszubskie stroje tradycyjne...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Gabriela Reca
77-133 Tuchomie
ul. Jana III Sobieskiego
18
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
513 100 742
Email:
gabi(na)kaszubski-haft.pl
Strona internetowa:
http://www.kaszubski-
haft.pl/

Haft kaszubski - Firma „Rena” Usługi krawieckie i
renowacja tkanin unikatowych
 Firma została założona w lutym

2006 roku w małej miejscowości
Rekowo na malowniczych
Kaszubach. Zajmuje się ręcznym
haftowaniem, renowacją tkanin
unikatowych oraz haftem
maszynowym. Posiada szeroką
ofertę dotyczącą pamiątek
związanych z kaszubszczyzną.
Wykonuje zamówienia zgodne z
wolą klienta jeśli mowa o
kolorach oraz wzorach haftu. W
asortymencie: krawaty z gryfem,
logiem lub haftem, lalki...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Renata Delevaux
Rekowo 3
77-131 Bytów
Gmina:
Bytów
Telefon:
695 258 070
Email:
rena-rekowo(na)wp.pl
Strona internetowa:
http://rena-haft.kylos.pl/

Góra Lemana - Klemens Leman
 Gospodarstwo agroturystyczne

Pąnstwa Leman położone jest na
wysokości 220 m n.p.m. w
malowniczej wsi Piaszno. Góra
Lemana zaczęła funkcjonować
jako nazwa miejscowa z której
roztacza się piękna panorama
na gminę Tuchomie, na górę
Siemierzycką oraz Gochy. Góra
Lemana to kompleks różnego
rodzaju atrakcji turystycznych
takich jak: kurhany, kamienne
kręgi, muzeum 50-ciu hektarów,
piec chlebowy (chleb...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Klemens Leman
Piaszno 31
77-133 Tuchomie
Gmina:
Tuchomie
Telefon:
59 821 58 08, 504 835
209
Email:
kleman1(na)wp.pl
Strona internetowa:
http://www.goralemana.c
ba.pl
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Kapela ludowa "Pieńkowianie"
 Początek powstania Kapeli

Ludowej datuje się na drugą
połowę 1982 roku, choć oficjalne
źródła podają jako datę
powstania zespołu rok 1984, w
którym przewodnictwo i pieczę
nad kapelą przejął Longin
Mieczkowski. W okresie 25 lat
kapela ludowa „PIEŃKOWIANIE”
osiągała coraz wyższy poziom
artystyczny, biorąc udział w
prezentacjach kulturalnych na
terenie Pomorza Środkowego,
m.in.: w przeglądach kapel...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Urząd Gminy Postomino
Postomino 30
76-113 Postomino
Gmina:
Postomino
Strona internetowa:
http://www.postomino.pl

Ekologiczne lalki szyte techniką waldorfską - Anna
Pietrzak
 Pani Anna Pietrzak zajmuje się

lalkarstwem i rękodzielnictwem,
za swoje lalki szyte techniką
waldorfską Certyfikat Marki
Lokalnej Zielonego Serca
Pomorza otrzymała w 2013 roku.
Lalki są w całości ręcznie
wykonywane z naturalnych
materiałów takich jak owcze
runo, trykot, pszczeli wosk.
Wyjątkowość lalek polega na ich
właściwościach
terapeutycznych, które
zapewniają dziecku poczucie
bezpieczeństwa....

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Gmina:
Dębnica Kaszubska
Telefon:
600 483 054
Email:
lalkiwaldorfskie(na)wp.pl
Strona internetowa:
www.handmadebyannapi
etrzak.blogspot.com

Galeria Rybacka - Leszek Kołakowski
 Galeria Rybacka powstała w

2014 r., a jej twórca Pan Leszek
Kołakowski – rybak z ponad
25-letnim stażem, zgromadził w
niej przedmioty związane z
rybołówstwem i morzem , takie
jak środki ratunkowe,
wyposażenie jednostek
rybackich, nawigacje, narzędzia
połowowe, itp. Przed
powstaniem galerii, właściciel
gromadził wszystkie swoje
zbiory w starej stodole, w roku
2014 dzięki dofinansowaniu z UE
,...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
ul. Rybacka 1 , 76-113
Jezierzany
Gmina:
Postomino
Telefon:
607 073 508
Email:
leszek-
kolakowski(na)wp.pl
Strona internetowa:
http://www.urybaka.info/
galeria-rybacka
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Ekajaki.pl
 Firma Ekajaki.pl działa na rynku

turystycznym od 2006 roku i
zajmuje się profesjonalną
organizacją spływów kajakowych
po najpiękniejszych rzekach
Pomorza. W ofercie Ekajaki.pl
znalazły się bardzo popularne
szlaki takie jak Wda i Brda oraz
szlaki mało znane w kraju i
zagranicą jak: Słupia, Łupawa,
Wieprza i ich dopływy, ale
również bardzo atrakcyjne pod
względem turystycznym. Od
2008 r. firma...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie
Adres:
Łupawsko 12A
77-116 Łupawsko
Gmina:
Czarna Dąbrówka
Telefon:
510 808 333
Email:
info(na)ekajaki.pl
Strona internetowa:
www.ekajaki.pl

Wyroby z szyszek i owoców drzew liściastych - Ewa
Gębczyńska
 Pani Ewa Gębczyńska

rękodzielnictwem zajmuje się już
przeszło 20 lat. W swoich
pracach wykorzystuje materiały i
surowce pochodzące z lasów i
pól, np. owoce drzew liściastych
(olsza czarna, dąb, buk), owoce
krzewów ozdobnych oraz łuski
szyszek świerkowych i
sosnowych. Wzory wyrobów są
oryginalne i niepowtarzalne,
całoroczne i okolicznościowe. W
rękach Pani Ewy powstają
wianki, drzewka, choinki,...

Dostępność:
Dostępny dzisiaj
Dostępny całorocznie,
okolicznościowo
Adres:
Biesowice 52/7
77-230 Biesowice
Gmina:
Kępice
Telefon:
721 296 277
Email:
ewagebczynska(na)wp.pl

Pracownia Ceramiczna "Gliniana Zagroda"
 Wyroby ceramiczne, które Pani

Anna Kowalczyk tworzy w swojej
pracowni w Czystej powstają w
sposób naturalny i są
formowane ręcznie. Podlegają
procesowi schnięcia, wypalania
w piecu ceramicznym,
zdobieniu, szkliwieniu oraz
ponownemu wypałowi. Wyroby
są bardzo różnorodne,
począwszy od drobnych
przedmiotów, biżuterii, ozdób
poprzez naczynia użytkowe,
wyroby ozdobne aż po duże
anioły i figury. ...

Dostępność:
Niedostępny dzisiaj
Dostępny
okolicznościowo
Adres:
Czysta 27
76-213 Smołdzino
Gmina:
Smołdzino
Telefon:
605 683 890
Email:
gliniana.zagroda(na)op.p
l
Strona internetowa:
http://glinianazagroda.pl/
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