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Od dworu do pałacu

Specjalna trasa  
dla motocyklistów 

rajd po szlaku kulturowym 
ma wnieść nową jakość 
i formułę do aktywnego 
wypoczynku na terenie kaszub 
północnych. pokłosiem będzie 
dopracowana oferta dla 
kolejnych grup motocyklistów, 
pragnących połączyć 
przyjemność wspólnego 
jeżdżenia motocyklami 
z poznawaniem dziedzictwa 
tych miejsc.

P ilotażowo Lokalna Organiza-
cja Turystyczna „Kaszuby Pół-
nocne” ułożyła plan wypra-

wy i zaprosiła grupę motocyklistów 
do eksplorowania i poznawania wyjąt-
kowych obiektów zgodnie z maksymą 
„Stare miejsca, nowe życie”.

W  dniach 11‒14 czerwca br. 
na drogach powiatów wejherowskie-
go i puckiego można było spotkać 
grupę ponad dwudziestu motocykli-
stów, przemieszczającą się zwartym 
szykiem po szlaku dworów i pałaców 
Północnych Kaszub.

Uczestnicy rajdu „Moto-Kaszuby 
2020” to członkowie i sympatycy Sek-
cji Motocyklowej Klubu Turystyczne-
go Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
„Wanożnik” w Gdańsku. Grupa liczy-
ła od 22 do 26 osób pochodzących 
głównie z Kaszub, a także z Warsza-
wy i Iławy.

Zgrany zespół bezpiecznie poruszał 
się po naszych drogach, poznając cie-
kawe miejsca i dziedzictwo kulturo-
we wraz z historią.

Miłośnicy motocykli przez pełne 
dwa dni jeździli w towarzystwie koor-
dynatora projektu i zarazem pomy-
słodawcy szlaku Radosława Kamiń-
skiego, który przybliżył uczestnikom 
historię poszczególnych zabytków 
oraz ukazał ich piękno.

Pierwszego dnia odwiedzono: 
Bychowo, Prusewo, Żarnowiec, Kro-
kową, Kłanino, Starzyński Dwór, Rzu-
cewo, Sławutowo, Rekowo Górne 
i Wejherowo.

Natomiast w sobotę kawalkada 
motocykli przejechała od Lisewskiego 
Dworu, gdzie stacjonowała, poprzez 
Salino, Witków, Godętowo, Gościę-
cino, Zwartowo, Borkowo Lębor-
skie, Jackowo, Ciekocinko, Kurowo, 
do Starbienina. W sumie trasa liczy-
ła po ok. 130 km dziennie i objęła 20 
obiektów, głównie beneficjentów unij-
nego projektu.

Podróżowano po dworach i pała-
cach skupionych wokół unijne-
go projektu „Dwory Południowego 
Bałtyku”. Celem projektu jest rewi-
talizacja zapomnianych obiektów 

dziedzictwa kulturowego, będących 
świadkami bogatej i różnorodnej 
historii, a położonych wokół Połu-
dniowego Bałtyku.

 n lot kaszuby północne

Wycieczka na jednośladach skusiła ponad 20 osób

Dwór w Prusewie

Zamek w Rzucewie

 fot. Radosław Kamiński

 fot. Radosław Kamiński

 fot. Radosław Kamiński
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zadanie publiczne „ziemia pucka.info – prasa regionalna” jest dofinansowane 
przez gminę krokowa

Gmina Władysławowo. Inwestycje

Zakończona budowa odcinka ścieżki 
rowerowej w Jastrzębiej Górze

na odcinku od skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 215 z ulicą 
Uzdrowiskową do ulicy Żarnowcowej 
przy planowanej przystani kajakowej 
na rzece czarna Wda w Jastrzębiej 
górze powstał nowy odcinek ścieżki 
rowerowej, który jest częścią projektu 
pn. „pomorskie trasy rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym r10 
i Wiślana trasa rowerowa r9” i jest 
strategicznym przedsięwzięciem 
Województwa pomorskiego.

N owa trasa rowerowa ma dwa i pół kilo-
metra długości i w zdecydowanej więk-
szości wykonana została z nawierzchni 

asfaltowej, jedynie na odcinkach ciągu pieszo-
-rowerowego zastosowano kostkę betonową.

Oprócz tego, że ścieżka jest komfortowym 
szlakiem komunikacyjnym dla rowerzystów, 
to główną cechą tej przebudowy jest znaczna 
poprawa bezpieczeństwa zarówno cyklistów 
jak i kierowców samochodów – mówi Burmistrz 
Władysławowa, Roman Kużel.

Ta inwestycja to kolejny krok na drodze 
do połączenia infrastrukturą rowerową miej-
scowości położonych w zachodniej części Gminy 
Władysławowo, a przebieg trasy wpisuje się 
w sieć ogólnoeuropejskich szlaków rowerowych 
Euro Velo 10.

Przy okazji tej inwestycji wybudowano rów-
nież chodnik oraz zamontowano oświetlenie dro-
gowe wzdłuż ulicy Uzdrowiskowej, a na ulicy 
Żarnowcowej uzupełniono nawierzchnię pły-
tami YOMB. Ulica Uzdrowiskowa jest formą 
obwodnicy Jastrzębiej Góry, alternatywą dla 
drogi wojewódzkiej 215, dlatego jest bardzo czę-
sto uczęszczana przez mieszkańców i turystów 

odwiedzających Gminę Władysławowo. Z tego 
względu ta realizacja była tak ważna dla zwięk-
szenia bezpieczeństwa pieszych poruszających 
się tą trasą.

Projekt pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśla-
na Trasa Rowerowa R9 – Gmina Władysławo-
wo” realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014‒2020, Osi Priorytetowej 8 
Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjno-
ści walorów dziedzictwa przyrodniczego współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

 n Urząd miejski we Władysławowie
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Kaszuby Północne. Geocaching

Polowanie na skarby 
ukryte przy dworach

nowa, tematyczna 
geościeżka została 
wytyczona na zamówienie 
stowarzyszenia 
turystycznego „kaszuby 
północne” lokalna 
organizacja turystyczna.

– Tym razem postanowiliśmy 
zaciekawić geokeszerów zabyt-
kami architektonicznymi i pięk-

nymi kompleksami parkowymi czy 
ogrodami wokół dworów i pałaców 
– mówi prezes organizacji turystycz-
nej Marta Balicka.

Aby przemierzyć trasę w cało-
ści należy liczyć się z pokonaniem 
200 km, odkryciu 20 skrzynek 
i poznaniu 20 dworów i pałaców.

Geocaching to gra terenowa polega-
jąca na poszukiwaniu ukrytych „skar-
bów”, zwanych keszami. Są to skrzyn-
ki zawierające dziennik zdobywców 
(tzw. logbook) oraz często drobne 
fanty, które można zabrać zostawia-
jąc coś w zamian.

JaK ROZPOcZąć ZabaWę?

Zajrzyj na stronę www.opencaching.pl, 
przeczytaj kilka podstawowych infor-
macji, zaopatrz się w odbiornik GPS 
lub korzystaj ze smartfonu, zarejestruj 
się w serwisie Opencaching Polska 
i wybierz skrzynkę do wyszukania. 
W przypadku nowej geościeżki narzę-
dziami dodatkowymi, które przyda-
dzą się podczas szukania keszy są śru-
bokręty krzyżakowy i płaski. Ruszaj 
w drogę!

InauGuRacJa

W sobotę 20 czerwca spore grono 
wielbicieli poszukiwania keszy 
brało udział w inauguracji geoścież-
ki „Szlak dworów i pałaców Północ-
nych Kaszub. Profesjonalnie przygoto-
wana trasa jest dostępna na portalach 
branżowych, tj. opencaching.pl, geo-
caching.com.

O samym projekcie opowiedział 
koordynator projektu Radosław 
Kamiński, zaś szczegóły technicz-
ne wyjaśnił przedstawiciel wyko-
nawcy i znawca tematu Arkadiusz 
Pranga.

W parku przy pałacu-muzeum 
w Wejherowie organizatorzy zapew-
nili konkurs z nagrodami. Trzeba było 
odnaleźć siedem miejsc na podstawie 
podanych współrzędnych geograficz-
nych. Zaangażowanie i entuzjazm 
malowały się na twarzach zaproszo-
nych do zabawy.

Punktualnie o godzinie 10:00 zosta-
ły opublikowane geocache (skrzynki), 
które trafiły bezpośrednio do aplika-
cji w telefonach lub GPSów uczestni-
ków wydarzenia.

Jeden z geokeszerów tak podsu-
mował ukończenie przebytej trasy: 
„Ścieżka zdobyta w ciągu jedne-
go dnia, całkowicie spontanicznie, 
na pełnym luzie. Bardzo przyjem-
nie się ją zdobywalo, właściwie nie 

odczułem ani odległości ani czasu jaki 
upłynął. Zaprowadziła nas w napraw-
dę wiele urokliwych miejsc, których 
bez niej nie przyszło by do głowy 
zobaczyć. Świetna inicjatywa, bar-
dzo dobrze przygotowana, wyko-
nana na naprawdę wysokim pozio-
mie, poza jedna skrzynka wszystkie 
były dokładnie takie jak być powin-
ny. Bardzo się cieszę że miałam moż-
liwość podjąć skrzynki z tej ścieżki, 
dało mi to ogrom satysfakcji. Dzięki 
wielkie! Ścieżka zdobyta w towarzy-
stwie Abyduduije.”

Idea szlaku powstała kilkanaście 
lat temu i cieszy się do dziś ciągle 
rosnącym zainteresowaniem zarów-
no wśród turystów, jak i mieszkań-
ców. LOT Kaszuby Północne dba o to, 
aby wypracowany produkt turystycz-
ny w postaci szlaku dworów i pała-
ców był coraz bardziej rozpoznawalny 
wśród różnych grup docelowych i nie 
tylko w pomorskim regionie.

Działanie w ramach unijnego pro-
jektu „South Baltic Manors”.

 n Barbara mudlaff 
lot kaszuby północne

Typy i rozmiary zainstalowanych keszy

Mapa obiektów, przy których ukryto skrzynki O samym projekcie opowiedział koordynator projektu Radosław Kamiński

Event odbył się we współpracy z Muzeum w Wejherowie

Gra terenowa po parku Szukanie skrytek podczas zabawy w parku

fot. barbara Mudlaff

fot. barbara Mudlaff

fot. barbara Mudlaff

fot. Radosław Kamiński
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Front dworu

Tył obiektu

Sąsiedztwo kompleksu klasztorno-kościelnego Wnętrze apartamentu

Strefa ogrodu

Dwory i Pałace Północnych Kaszub

Dwór w Żarnowcu
W 1220 roku książę pomorski 
Świętopełk zatwierdza 
klasztorowi w oliwie 
dobra nadane przez jego 
poprzedników, w tym wieś 
sarnowitz. W 1342 r. wielki 
mistrz ludolf könig przekazuje 
klasztorowi majątek oraz 
określa granice. W 1589 
roku następuje kasata 
cysterek, w miejsce których 
sprowadzono benedyktynki 
z chełmna.

W  1834 r. następuje kolej-
na kasata klasztoru, fol-
wark przechodzi w wolne 

posiadanie.
W latach 1841‒1878 właścicielem 

nieruchomości jest Ludwig Zelewski, 
który rozpoczyna budowę dworu kla-
sycznego. W latach 1878‒1906 stano-
wi własność Bartelsa z Rugi, nastę-
puje też rozbudowa dworu w stylu 
eklektycznym.

Kolejne lata to okres od 1906 
do 1924 r. kiedy to Rudolf Stenzel 
przebudowuje dwór, by w latach 
1929‒1939 stać się własnością 
Mazarskiego. Od 1939 do 1945 roku 
ma w nim siedzibę niemiecki zarząd 
wojskowy, po 1945 r. przyłączono 
folwark do Ośrodka Kultury Rolnej. 
Z rolnictwem folwark zresztą związa-
ny jest do dziś, najpierw jako Ośrodek 
Hodowli Zarodowej w Prusewie, zaś 
obecnie jako Fundusz Areał.

Z punktu widzenia architektonicz-
nego dwór ten o założeniu nieregu-
larnym jest dwukondygnacyjnym, 
częściowo podpiwniczony. Posiada 
dach dwuspadowy, fundament cegla-
no-kamienny, ściany z cegły, stropy 
drewniane, zaś tuż obok stoi spichlerz 
klasztorny, także zabytkowy.

Aktualnie jest obiektem świadczą-
cym usługi noclegowe. Wszystkie 
apartamenty obejmują w pełni wypo-
sażoną kuchnię z jadalnią, lodówką, 
czajnikiem i płytą kuchenną. Posiada-
ją wspólny salon i bezpłatne Wi-Fi, zaś 
w wolnej chwili goście mogą zrelak-
sować się na tarasie. Na miejscu znaj-
duje się także ogród oraz plac zabaw 
dla dzieci.

Sąsiedztwo zabudowań klasztornych 
tworzy niesamowity klimat historyczny.

Dworek  
w Żarnowcu
ul. Klasztorna 5,  
84-110 Żarnowiec 
tel. 605 727 069

fot. Radosław Kamiński

fot. Radosław Kamińskifot. Radosław Kamiński

fot. Dworek w Żarnowcu fot. Dworek w Żarnowcu
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Konkurs

„Pomorskie w kadrze”

rusza krajobrazowy 
konkurs fotograficzny 
„pomorskie w kadrze” 
organizowany przez 
pomorskie Biuro 
planowania regionalnego.

O d początku lipca do 20 wrze-
śnia 2020 r. można zgłaszać 
swoje zdjęcia prezentujące 

pomorskie krajobrazy.
Do udziału w konkursie zapra-

szamy każdego, kto jest wrażliwy 
na piękno pomorskich krajobrazów 

i uchwycił je na wykonanej przez sie-
bie fotografii.

Szczegółowe informacje doty-
czące konkursu oraz formu -
larz zgłoszeniowy dostępne są na  
https://pbpr.pomorskie.eu/

 n pbpr

Kaszuby Północne. Hel

Kaszubskie sacrum
Dział przedstawia bogactwo 
architektoniczne ziemi puckiej, 
czyli świątynie, w których 
koncentruje się życie na 
poziomie duchowym. czytelnicy 
dowiedzą się o ciekawostkach 
i zabytkach, które kryją w sobie 
nordowe kościoły.

K ościół pw. Bożego Ciała wybu-
dowano w latach 1932‒33. 
Aktualnie posługują w parafii 

franciszkanie. Projekt obiektu wykonał 
Stefan Cybichowski, zaś proboszczem 
budowniczym był ks. Hieronim Grzenia.

Danuta i Jan P. Dettlaffowie tak 
opisują świątynię: „modernistyczna 
architektura nowej świątyni nawią-
zuje do stylistyki inspirowanej forma-
mi nadmorskimi: cylindryczne latarnie 
nad kruchtą i prezbiterium, zwieńcze-
nie wieży. Natomiast portyk, wsparty 
na słupach w tzw. wielkim porządku, 
sugeruje klasyczne rozwiązania ideowe 
i formalne. Przestrzeń sakralna otwar-
ta, bez podziału na nawy. Wyposaże-
nie nowoczesne: ołtarze wykonane 
w kamieniu i ceramice w płaskorzeź-
bionych kompozycjach religijnych eks-
ponują wątki marynistyczne. W detalu, 
np. metaloplastyce kinkietów zastoso-
wano motywy łodzi żaglowych.”

Należy pamiętać, że w  latach 
1525‒1945 w Helu działał ewangelicki 
kościół pw. św. Piotra i Pawła, aktualnie 
w tym zabytkowym obiekcie mieści się 
Muzeum Rybołówstwa, oddział Narodo-
wego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

 n lot kaszuby północne

fot. barbara Mudlaff

fot. barbara Mudlaff fot. arch. LOT Kaszuby Północne

fot. barbara Mudlaff

bryła kościoła

Wnętrze świątyni

Dawny kościół ewangelickiStacje drogi krzyżowej przy świątyni
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Przystanie  turystyczno - zeglarskie

nad Jez. Zarnowieckim

    
01.07 - 31.08.2020 - codziennie - 10:00 - 19:00

01.07 - 31.08.2020 - codziennie - 10:00 - 18:00

      
01.07 - 31.08.2020 - codziennie - 10:00 - 18:00

Na przystaniach istnieje możliwość wypożyczenia łódek, kajaków i innego sprzętu wodnego 
oraz organizacji kursów żeglarskich i motorowodnych

KCK.KROKOWA.PL      TEL. 691 447 000

Rybaczówka - Debki

      01 - 30.06.2020 - codziennie w godz. 11:00 - 17:00
      01 - 31.07.2020 - codziennie w godz. 15:30 - 21:30
 01.08 - 31.08.2020 - codziennie w godz. 14:30 - 20:30 
     

Odwiedź Rybaczówkę i zobacz jak wygląda praca rybaków od podszewki!  
W specjalnie przygotowanych boksach oprawiają złowione ryby, naprawiają sieci i reperują swoje łodzie.

Rybaczówka to również  20-metrowa wieża widokowa, położona tuż przy wejściu na szeroką piaszczysta plażę

Bilety 5 zł od osoby, dzieci do 2 lat bezpłatnie. Dostępna winda.
Dębki, ul. Plażowa 2 (wejście na plażę nr 19)
turystyka@kck.krokowa.pl   www.kck.krokowa.pl

Kaszuby Północne. Flora

Poznaj przyrodę lepiej

N ajpiękniejsza w woje-
wództwie pomorskim 
aleja przydrożna ciągnie 

się od Rzucewa do Osłonina. 
Powstała z inicjatywy króla Jana 
III Sobieskiego, dawnego właści-
ciela majątku dworskiego w Rzu-
cewie, w XVIII wieku. W okresie 
letnim pięknie kwitnie tu ponad 
300 drzew: głównie lipy, ale też 
klony zwyczajne, dęby i kaszta-
nowce. Pierwotnie aleja miała 
postać czterorzędową z dwoma 
szpalerami drzew posadzonymi 
po obu stronach drogi. Najgrub-
sze drzewo ma ok. 8 m obwodu 
na wysokości 1,3 m. Na wielu oka-
zach występują porosty chronione 
np. wabnica kielichowata (Pleu-
rosticta acetabulum), obrostnica 
rzęsowata (Anaptychia ciliaris), 
odnożyce – mączysta (Ramalina 
farinacea), jesionowa (R. fraxi-
nea), kępkowa (R. fastigiata).

„Aleja Sobieskiego” to pomnik 
przyrody, który tworzy niepowtarzal-
ny krajobraz regionu kaszubskiego. 

 n Barbara mudlaff 
lot kaszuby północne aleja Lipowa w Rzucewie

fot. Piotr Widerski

aleja łączy majątek w Rzucewie z Osłoninem

Liście lipy drobnolistnej

 fot. barbara Mudlaff

 fot. arch. LOT Kaszuby Północne
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Gmina Puck. Konkurs

Dzieci kochają PolskęW  pierwszych dniach czerw-
ca rozstrzygnięty został 
konkurs plastyczny pn. 

„Kocham Polskę”. Każdy uczestnik 
mógł dostarczyć jedną pracę malar-
ską lub rysunkową. Rozwijanie twór-
czej inwencji plastycznej, ekspresji 
oraz propagowanie postaw patriotycz-
nych wśród dzieci i młodzieży stały się 
głównym celem konkursu. Jury w skła-
dzie: dr Jan Paweł Dettlaff – dyrektor 
OKSiT oraz Wiesława Roszman- Selin 
– animator kultury w OKSiT przyzna-
ło następujące nagrody:

KaTEGORIa I- ucZnIOWIE KLaS 0–4 
SZKOły PODSTaWOWEJ

 n Miejsce I- Irmina Bojke z Leśniewa
 n Miejsce II- Tytus Joachimiak-Szpin-
da z Połczyna

 n Miejsce III- Natasza Potracka 
z Werblini

WyRóŻnIEnIa:

 n Zofia Kropidłowska z Rekowa 
Górnego

 n Barbara Karsznia z Osłonina
 n Bartosz Krzyżański z Błądzikowa
 n Jakub Bieszke ze Sławutowa

KaTEGORIa II- ucZnIOWIE KLaS 
5–8 SZKOły PODSTaWOWEJ:

 n Miejsce I- Mateusz Szopiński 
z Połchowa

 n Miejsce II- Karina Mudlaff 
z Błądzikowa

 n Miejsce III- Nikola Kraśnicka 
z Werblini

WyRóŻnIEnIa:

 n Oliwia Skrzypkowska z Gnieżdżewa
 n W i k t o r i a  S k r z y p k o w s k a 
z Gnieżdżewa

 n Nadia Joachimiak- Szpinda 
z Połczyna

Organizatorem konkursu był 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
w Gminie Puck.

 n Wiesława roszman – selin 
oksit w gminie puck

fot. Mariola Parchem

fot. Mariola Parchem

Gmina Krokowa. Sztuka

Marynistyka na obrazach
O gólnopolski plener malar-

ski rozpoczął się 1 czerwca 
br. w ośrodku wczasowym 

„Muszelka” w Dębkach. W ciągu 10 
dni członkowie różnych stowarzyszeń 
plastycznych: Krystyna Jażdżewska-
-Baranowska (komisarz pleneru), 
Grażyna Głowacka, Teresa Kutzmon, 
Urszula Zimoraska, Bogusława Bach, 

Plenery odbywają się cyklicznie 
każdego roku w maju oraz wrześniu.

Wydarzenie odbyło się pod patro-
natem Fundacji Inicjatyw Społeczno 
– Kulturalnych „Forum” w Gdańsku 
dzięki wsparciu Krokowskiego Cen-
trum Kultury w Krokowej.

 n kck w krokowej 
[oprac. red.]

Dorota Wudkowska, Wanda Wudkow-
ska, Józef Baranowski tworzyli prace 
o tematyce morskiej.

fot. KcK w Krokowej

fot. KcK w Krokowej
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Gmina Krokowa. Wystawa

Ptaki zagościły w zamku
W niedzielne popołudnie 31 
maja w krokowskim zamku 
na wernisażu wystawy obrazów 
pani aleksandry krauze 
spotkali się miłośnicy sztuki 
i sympatycy artystki. okazało 
się, że nawet w czasie zarazy 
w maseczkach i bezpiecznej 
odległości można sztukę 
kontemplować.

W  zamkowej sali Luizy zebra-
nych przywitała Danuta 
Dettlaff, dyrektor Funda-

cji Europejskie Spotkania Kaszubskie 
Centrum Kultury. W ciepłych słowach 
jako kurator wystawy przedstawiła 
panią Aleksandrę Krauze, od kilku lat 
nordową artystkę rodem z Warsza-
wy. Sympatyczną niespodzianką było 
muzyczne otwarcie wernisażu, mini 
koncert córeczek malarki. Sala Luizy 
gościła do tej pory wielu dorosłych 
muzyków. Okazało się, że gra małych 
wykonawczyń też wzruszyła i miło 
było jej posłuchać. Pani Aleksandra 
w swojej skromności krótko poinfor-
mowała o zainteresowaniach malar-
skich, o artystycznej drodze, o rozwi-
janiu malarskiego kunsztu pod opieką 
Urszuli Stachowiak.

Obrazy powiązane jednym tema-
tem przedstawiające ptaki naszych 
pól, lasów i łąk wyeksponowane zosta-
ły w zamkowej kawiarni i tam wszy-
scy miłośnicy sztuki zgromadzili się 
po „części oficjalnej”. Urzekły one 
przede wszystkim kolorystyką. Na jed-
nych ptaki są drapieżne, czarnopióre, 
wręcz groźne – kruki, puszczyk kor-
moran, na innych – finezyjne w ruchu, 
rozbielone w barwie, jakby wtopione 
w mgłę – czaple, mewy, żuraw, ośmie-
lę się napisać – delikatne i subtelne 
jak sama artystka.

Spotkanie z malarstwem pani Alek-
sandry Krauze było pięknym, wzru-
szającym i estetycznym przeżyciem 
dla osób uczestniczących wernisażu.

 n Bożena Hartyn – leszczyńska

fot. KcK w Krokowej

fot. KcK w Krokowej fot. KcK w Krokowej

Goście kawiarni mogą podziwiać obrazy

Ptaki nad Zatoką Puckąartystka aleksandra Krauze

Gmina Puck. Wideo

Kultura kaszubska w sieci

instrumenty ludowe, 
tabaka i tabakiery, przepisy 
na zupę ze śledziem, sezamki, 
cukierki, a także życie pszczół 
w pasiece. to tematy cyklu 
spotkań on-line ze znanym 
gawędziarzem kaszubskim 
i jednocześnie gminnym 
animatorem kultury Józefem 
roszmanem.

Z a pomocą realizacji filmowych 
Piotra Kropidłowskiego można 
poznać jeszcze lepiej tradycje 

i zwyczaje Kaszubów.
Filmy były umieszczane w Interne-

cie na przełomie maja i czerwca br.
Zapraszamy do śledzenia kolejnych 

odcinków oraz odwiedzania strony 
oksitpuck.pl Projekt zrealizowany 
przez Ośrodek Kultury, Sportu i Tury-
styki w Gminie Puck.

 n Wiesława roszman – selin 
oksit w gminie puck, [oprac. red.]

fot. Piotr Kropidłowski fot. Piotr Kropidłowski
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Hel. akcja społeczna

Cisi bohaterowie 2020
czas pandemii jest niezwykle 
trudny dla wszystkich. 
nikt nie spodziewał się 
takiej sytuacji. nie byliśmy 
przygotowani psychicznie, 
a niektórzy fizycznie 
do przejścia tego okresu, 
ciężkiego i niebezpiecznego 
dla zdrowia i życia.

J est grupa osób, która każde-
go dnia, z narażeniem swojego 
zdrowia i życia, walczy o zdro-

wie i bezpieczeństwo wszystkich Pola-
ków.

Burmistrz Helu, poprosił przed-
siębiorców z Helu o umożliwie-
nie wypoczynku, podczas którego 
zmęczone organizmy pracowników 
służb medycznych, będą mogły choć 
w małym stopniu się zregenerować. 
Od marca zbieraliśmy oferty od usłu-
godawców, którzy mogą i chcą ugo-
ścić w Helu medyków.

Otrzymaliśmy wiele propozy-
cji usług noclegowych, wyżywie-
nia, rejsów szybką łodzią motorową 
i statkiem, zwiedzania atrakcji tury-
stycznych, usługę przewodnika, wypo-
życzenia rowerów, poczęstunku loda-
mi i kawą.

To wspaniałe wiedzieć, że są ludzie, 
którzy bezinteresownie wyciągnęli 
dłoń, by pomóc osobom, których prze-
cież nie znają. Na stronie interneto-
wej www.goHel.pl znajduje się lista 
Darczyńców.

Akcja skierowana była do szpitali 
jednoimiennych. Losowanie rozstrzy-
gnęło kogo zaprosimy do Helu i nie 
tylko, bo zgłosili się dobrzy ludzie 
z Władysławowa, Warszawy, Jastar-
ni, Jastrzębiej Góry i Karwi.

Finał akcji „cisi Bohaterowie 2020” 
miał miejsce 17 czerwca.

Przygotowaliśmy listę szpita-
li jednoimiennych i podzieliliśmy 
je na województwa, stąd 16 kopert 
oraz 16 losów z nazwami woje-
wództw. W kopertach znajdowały 
się kartki, na których wymienione 
były szpitale jednoimienne. Zapro-
siliśmy chłopca, Juliana, by wylo-
sował województwo, do które-
go trafią vouchery. Los tym razem 
uśmiechnął się do województwa 
mazowieckiego. Tam dwa szpita-
le zostały przeprofilowane w jed-
noimienne. W międzyczasie zgło-
siła się do nas Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego i Transpor-
tu Sanitarnego SP ZOZ w Warszawie. 
Potwierdziliśmy w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim, że Stacja 
ta zadysponowana została do prze-
wozu osób zakażonych COVID-19 
oraz do pobierania wymazów u osób 
przebywających na kwarantannie. 
W związku z powyższym umieścili-
śmy tą stację na liście obok szpitali 
jednoimiennych.

Tym samym wiemy już, że szan-
sę na wypoczynek ufundowany 
przez Darczyńców mają pracowni-
cy: Centralnego Szpitala Klinicznego 

MSWiA w Warszawie, Radomskiego 
Szpitala Specjalistyczny im. dr. Tytu-
sa Chałubińskiego oraz Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego Meditrans 
SP ZOZ w Warszawie.

Rozmawialiśmy z  dyrekcją 
powyższych placówek i zapewnio-
no nas, że z voucherów skorzystają 

Hel z lotu ptaka Losy ciągnął Julian

Pakiety wypoczynkowe Losowanie województwa, w którym zostaną rozdysponowane vouchery

wyłącznie pracownicy, którzy 
byli narażeni na zarażenie, prze-
bywali na kwarantannie lub byli 
zarażeni. Dyrektorzy wymienio-
nych placówek zadeklarowali, 
że również skorzystają z losowa-
nia, by wybrać pracowników, któ-
rzy będą mogli skorzystać z bez-
płatnego wypoczynku.

Otrzymaliśmy wiele wiadomo-
ści od pielęgniarek, lekarzy, ratow-
ników medycznych z zapytaniem 
i prośbą o możliwość skorzystania 
z wypoczynku. Osoby, które do nas 
się zgłosiły poprosiliśmy o przesłanie 
zaświadczeń z miejsca pracy, na któ-
rym miało być napisane, że są pra-
cownikami szpitala jednoimiennego 

lub karetki, która zadysponowana 
była do przewozu osób zarażonych. 
Z wielu zapytań wróciło do nas 6 
zaświadczeń i wśród tych osób roz-
losowaliśmy pakiety voucherów.

Cieszymy się i jesteśmy dumni, 
że akcja zdobyła tak dużą popularność.

 n Żanna B. sępińska 
Urząd miasta Hel

fot. Żanna Sępińskafot. Żanna Sępińska

fot. Jolanta Klupś
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miesięcznik
Wydawca: Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby 
Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna
adres: ul. Pałacowa 14, 84-107 Kłanino
kontakt: www.ziemiapucka.info 

e-mail: redakcja@ziemiapucka.info
redaktor naczelna: barbara Mudlaff
skład i druk: skladgazet.pl
info@skladgazet.pl
nakład: 3000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych 
do druku. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub 
przedrukowana bez pisemnej zgody wydawnictwa.ISSn: 2449-8173

Fotorelacja

Lato na 
Kaszubach

Norda prezentuje się wyjątkowo pod-
czas wakacji. Przyroda aktualnie pięk-
nie kwitnie i ożywa. Przedstawia-
my parę momentów uchwyconych 
w czerwcu br. Jeśli chcecie się podzie-
lić Waszymi fotografiami na łamach 
naszej gazety, to zapraszamy do nad-
syłania na adres: redakcja@ziemia-
pucka.info.

 n Barbara mudlaff, 
lot kaszuby północne

cykliści na trasie R10 przejeżdżają przez aleję Lipową między Osłoninem a Rzucewem Zachód słońca na wybrzeżu w Karwieńskich błotach
Wiciokrzew pomorski w rezerwacie 
Zielone

Klif Osłoniński Kajakiem po rzece Piaśnicy
Kosaciec syberyjski w rezerwacie 
Piaśnickie łąki

Morszczyn pęcherzykowatyJezioro babnica w białogórzeZachód słońca

fot. barbara Mudlaff

fot. barbara Mudlaff fot. barbara Mudlaff

fot. barbara Mudlaff

fot. barbara Mudlaff

fot. barbara Mudlafffot. barbara Mudlafffot. barbara Mudlaff

fot. barbara Mudlaff
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KURS MOTOROWODNY

Kursy na patent sternika motorowodnego - uprawnienia do

prowadzenia skuterów i motorówek po wodach śródlądowych

i przybrzeżnych wodach morskich.

Kurs 3-dniowy w trybie weekendowym, kończy się egzaminem.

Wymagania: ukończone 14 lat.

Opłata egzaminacyjna: 250 zł, wydanie patentu: 50 zł  

Zgłoszenia:

tel. 58 675 41 39,   691 447 000

email: turystyka@kck.krokowa.pl

CENA: ZŁ400

Dni zjazdów: (lipiec-sierpień) Przystań w Lubkowie
ul. Nad Jeziorem

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niewystarczającej ilości osób

(zniżka 50% dla studentów)

KASZUBSKIKASZUBSKI
O WSCHODZIE

TRASA MARATONU BĘDZIE
PRZEBIEGAĆ PRZEZ GMINY

KROKOWA
PUCK

WŁADYSŁAWOWO

ORGANIZATORZY

META: ROZEWIE, BAR NA SKARPIE

25 LIPCA
GODZ. 5:00

START: WŁADYSŁAWOWO, URZĄD MIEJSKI

REJESTRACJA NA STRONIE: 
WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL

ZAMKNIĘCIE REJESTRACJI: 16 LIPCA 2020

MARATON

GMINA KROKOWA

Gmina Krokowa. Piłka nożna

Treningi dla dzieci ruszyły
W dniu 20 czerwca 
odbył się mini turniej 
piłki nożnej dla dzieci 
z rocznika 2011/12 pod 
patronatem Urzędu 
gminy krokowa. 

Ł ącznie w zabawie udział 
wzięło około 50 zawodni-
ków z czterech klubów – 

Błękitni Wierzchucino, Błękit-
ni Wejherowo, Fanbala Gowino 
i Orzełki Krokowa. Organizatorem 
turnieju była Wejherowska Akade-
mia Piłki Nożnej „Błękitni”, która 
właśnie rozpoczyna swoją dzia-
łalność w Wierzchucinie, gdzie 
powstała nowa filia tej Akade-
mii. Zapraszamy na regularne tre-
ningi dzieci w wieku od 7‒12 lat. 
Więcej szczegółów u koordynato-
ra Filii Błękitnych Wierzchucino 
Jakuba Przybylskiego pod nume-
rem +48 668 343 527.

Nagrody w imprezie dofinanso-
wało Krokowskie Centrum Kultury 
w Krokowej.

 n kck w krokowej



Puck

K
osakow

o

R
eda

R
um

ia

H
el

W
ładysław

ow
o

K
uźnica

K
rokow

a

Jastarnia

Jurata

W
ejherow

o

R
zucew

o

O
słonino Chałupy

Sław
utów

ko

Sław
utow

o

Piaśnica
W

ielka

R
ew

a

M
echelinki

R
ekow

o
G

órne

M
echow

o

Starzyno

K
łanino

Lisew
ski 

D
w

ór

K
niew

o

M
ieroszyno

Sw
arzew

o
Starzyński

D
w

ór

Ż
arnow

iec

Prusew
o

Bychow
o

G
niew

ino

N
adole

B
iałogóra

D
ębki

K
arw

ia

Jastrzębia 
G

óra

M
o

r
z

e
 

B
a

ł
t

y
c

k
i

e

Z
a

t
o

k
a

 
P

u
c

k
a

J. Żarnowieckie

J. C
hoczew

skie

j. D
ąbrze

J. Salino

J. O
rle

Reda

Piaśnica

j. D
obre

J. C
zarne

Zbiornik
Elektrow

ni

Łebcz

100

218

218

216

213

215

215

216

14

45

53

51

55

58

59

57

49

20

19

23

24 10

15
46

13

40

36

63

73

72

62

50

43

11

39

41

61

42

44

38

12

64

16

1

2

3

4

5

6
7

8

9

18

66

67
17

21

68

69 

37

35

22

60

56

52

54

48
47

34

27

65
71

26

29

31

25

28
33

30

32

70

1. 
Latarnia M

orska w
 H

elu
2. 

Fokarium
 w

 H
elu

3. 
Port jachtow

y i rybacki w
 H

elu
4. 

M
uzeum

 Rybołów
stw

a w
 H

elu
5. 

M
uzeum

 O
brony W

ybrzeża
6. 

Latarnia M
orska Jastarnia

7. 
Skansen fortyfikacji z 1939 roku

8. 
Chata Rybacka z 1881 r., Kościół Rybacki w

 Jastarni
9. 

Port jachtow
y i rybacki w

 Jastarni
10. 

Port rybacki w
 Kuźnicy

11. 
Ścieżka row

erow
a: Hel – W

ładysław
ow

o – Puck
12. 

Port rybacki i jachtow
y w

e W
ładysław

ow
ie

13. 
„Hallerów

ka” - dom
 letniskow

y gen. Józefa Hallera
14. 

Latarnia M
orska Rozew

ie
15. 

W
ąw

óz Chłapow
ski w

 Chłapow
ie

16. 
D

om
 Rybaka w

e W
ładysław

ow
ie

17. 
Aleja G

w
iazd Sportu w

e W
ładysław

ow
ie

18. 
Sanktuarium

 M
atki Boskiej Królow

ej Polskiego 
M

orza w
 Sw

arzew
ie

19. 
Park Kulturow

y „ O
sada Łow

ców
 Fok w

 Rzucew
ie”

20. 
Zam

ek Jan III Sobieski w
 Rzucew

ie
21. 

Pałac H
otel W

ieniaw
a w

 Rekow
ie G

órnym
22. 

Rezerw
at przyrody Beka

23. 
Aleja Lipow

a Sobieskiego
24. 

O
gólnopolska 

Aleja 
Zasłużonych 

Ludzi 
M

orza 
z Krzyżem

 M
orskim

 na Cyplu Rew
skim

25. 
Rezerw

at Czapli Siw
ej w

 M
ostach

26. 
Rezerw

at Przyrody M
echelińskie Łąki

27. 
O

braz M
atki Bożej W

ejherow
skiej w

 Klasztorze Fran-
ciszkanów

28. 
Kalw

aria W
ejherow

ska
29. 

Stacja kultura w
 Rum

i

30. 
Zespół Pałacow

o-Parkow
y w

 W
ejherow

ie
31. 

Ratusz w
 W

ejherow
ie

32. 
Filharm

onia Kaszubska - W
ejherow

skie Centrum
 Kultury

33. 
D

w
orek D

rzew
iarza w

 G
ościcinie

34. 
Rezerw

at Przyrody D
arzlubskie Buki

35. 
M

iejsce m
artyrologii w

 Piaśnicy
36. 

Rezerw
at Źródliska Czarnej W

ody 
37. 

G
rota M

echow
ska w

 M
echow

ie
38. 

Kościół parafialny z poł. XVIII w
. w

 M
echow

ie
39. 

Kościół parafialny z poł. XVII w
. w

 Starzynie
40. 

Częściow
o zachow

ana zabudow
a cysterskiego 

folw
arku w

 Starzyńskim
 D

w
orze

41. 
Kurhan z VIII-VI w

. p.n.e. w
 M

ieroszynie
42. 

Ścieżka row
erow

a: Sw
arzew

o – Krokow
a

43. 
Ścieżka row

erow
a: M

echow
o – Jastrzębia Góra

44. 
Klif w

 Jastrzębiej G
órze

45. 
O

belisk G
w

iazda Północy w
 Jastrzębiej G

órze
46. 

Rezerw
at Przyrody Bielaw

skie Błota
47. 

Zam
ek w

 Krokow
ej

48. 
Rezerw

at Przyrody Zielone
49. 

Lisew
ski D

w
ór 

50. 
Rezerw

at Przyrody W
idow

o
51. 

Rybaczów
ka w

 D
ębkach

52. 
Szlak kajakow

y do m
orza rzeką Piaśnicą

53. 
Zespół klasztorny Benedyktynek w

 Żarnow
cu

54. 
Rezerw

at Przyrody Piaśnickie Łąki
55. 

Stadnina koni w
 Białogórze

56. 
Rezerw

at Przyrody Białogóra
57. 

Rezerw
at Przyrody Babnica

58. 
Rezerw

at D
ługosz Królew

ski
59. 

Sześć D
ębów

 D
w

ór w
 Prusew

ie
60. 

D
w

ór w
 Bychow

ie

61. 
Skansen w

 N
adolu

62. 
Cztery przystanie jachtow

e na J. Żarnow
ieckim

63. 
Dw

orek pod Lipam
i w

 Rum
ii

64. 
O

cean Park w
e W

ładysław
ow

ie
65. 

Strusia Farm
a w

 Kniew
ie

66. 
Stanica w

odna i inform
acja turystyczna OKSiT

67. 
Pałac w

 Kłaninie
68. 

O
sada średniow

ieczna w
 Sław

utow
ie

69. 
O

biekty poligonu torpedow
ego

70. 
Szlak N

ut Kaszubskich w
 W

ejherow
ie

71. 
D

w
orek w

 Salinie
72. 

W
ieża w

idokow
a „Kaszubskie O

ko” w
 G

niew
inie

73. 
Aquapark Reda

ATR
A

K
CJE TU

RYST
YCZ

N
E

PÓ
ŁN

O
CN

YCH
 K

A
SZ

U
B

ATR
A

K
CJE TU

RYST
YCZ

N
E

PÓ
ŁN

O
CN

YCH
 K

A
SZ

U
B

Szlaki row
erow

e

Szlaki piesze

Linie kolejow
e

D
rogi krajow

e i w
oje-

w
ódzkie


