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Zatoka Pucka

Podsumowanie

Morskie połączenie
Rewy z Jastarnią
działa kolejny sezon

W wakacje jeśli pozwalają
na to warunki pogodowe
można przepłynąć z Rewy
do Jastarni lub w przeciwnym
kierunku.

W

czasie godzinnego rejsu
z pokładu katamaranu Kinga pasażerowie
mają okazję podziwiać najbardziej
malownicze zakątki Zatoki Puckiej,

NR 4 (149) n lipiec 2022

między innymi Szperk, infrastrukturę dawnego niemieckiego poligonu torpedowego, klify czy Mewią
Rewę. Na pokładzie czekają atrakcje dla najmłodszych. Mile widziani są rowerzyści, którzy dzięki rejsowi mogą zamknąć „Pierścień Zatoki
Puckiej”. Więcej informacji, rozkład
rejsów, cennik oraz rezerwacja biletów na stronie rejsywodne.pl
nn LOT Kaszuby Północne

III Festiwal Dworów

Święto kolorów w parku starowiejskim przed dworem w Rumi

W tegorocznej edycji festiwalu
wzięło udział 17 obiektów,
zaś frekwencja wzrosła
do 4750 odwiedzających.
Po raz pierwszy wprowadzono
stemple – pieczątki, które
uczestnicy mogli zbierać
na ulotce z programem
festiwalu, a które pozostaną
w tych obiektach dla
wszystkich zainteresowanych
udokumentowaniem swojej
wizyty w danym miejscu.
Krążyła też foto-ramka, gdzie
chętni robili sobie pamiątkowe
zdjęcie w oknie dworu.

F

Zadanie publiczne „Ziemia Pucka.info – prasa regionalna”
jest dofinansowane przez Gminę Krokowa

estiwal odbył się w dniach
od 3 do 5 czerwca 2022 roku.
Inauguracja nastąpiła w piątek
w murach pałacu w Krokowej, gdzie
odbył się wernisaż fotografii Jana P.
Dettlaffa, ukazujący gdańskie inspiracje w sztuce Kaszub Północnych.
Kolejnym punktem była prezentacja
obrazu Wandy Warskiej ukazującego
Kalinę Jędrusik, o czym opowiedziała
dyrektor Zamku w Krokowej dr Danuta Dettlaff. Następnie licznie zebrani
wysłuchali koncertu oraz wspomnień
Gabrieli Kurylewicz, która barwnie
opowiadała o swoich rodzicach.
Sobotni program rozpoczęły warsztaty w wejherowskim muzeum, gdzie
Marta Papierowska poprowadziła
ciekawe zajęcia dla dzieci. Wieczorem z koncertem muzyki kaszubskiej
wystąpiła Weronika Korthals z zespołem, dzieląc się swoją energią i entuzjazmem. Mury wejherowskiego

Koncert piosenek Edith Piaf na dziedzińcu zamkowym

Koncert w parku w Godętowie

Ziemia Pucka.info
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i Pałaców. Przeżyjmy to jeszcze raz

Pamiątkowe foto w oknie dworu

Spektakl na wolnym powietrzu w rzucewskim parku

Musical „Upiór w operze” w wykonaniu artystów Opery Bałtyckiej w surowych
wnętrzach sali balowej w pałacu w Jackowie

Przed pałacem w Ciekocinku

Dworek w Salinie

muzeum były otwarte przez cały
weekend i przyciągnęły sporą rzeszę
zwiedzających liczne wystawy.
W Lisewskim Dworze oprócz zabaw
dla dzieci miały miejsce pokazy miejscowych strażaków, a także można
było posłuchać koncertu muzyki francuskiej poświęconego Edith Piaf, który
można było także wysłuchać w niedzielne południe przed krokowskim
zamkiem.
Sporą niespodzianką dla organizatorów był fakt odwiedzin blisko pół

tysiąca osób w dworku alkierzowym
w Salinie. Mimo, że nie było w nim
programu artystycznego, gospodarz
miejsca miał pełne ręce roboty, oprowadzając po tym uroczym obiekcie
przez oba dni weekendu.
Z kolei pałac w Godętowie zaproponował znane przeboje w wykonaniu znakomitych muzyków: Katarzyny Rogalskiej i Cezarego Paciorka.
Tradycyjnie pałac w Jackowie oferował targi produktów regionalnych,
animacje dla dzieci, zaś wieczornym

hitem był musical „Upiór w operze”
w wykonaniu artystów Opery Bałtyckiej. W surowych wnętrzach sali
balowej (przed remontem) zgromadziło się ponad stu wielbicieli muzyki Andrew L. Webbera.
Również w sobotę pałac w Kłaninie oferował animacje dla dzieci oraz
koncert duetu Hals.
Natomiast w Rzucewie, na zamku
była okazja pojeździć konno, wysłuchać wykładu historycznego czy też
posłuchać Fredry i muzyki dawnej.
Rumski Dom Kultury tradycyjnie skierował ofertę do młodzieży
poprzez święto kolorów czyli Holi
Festival.
Warto dodać że w tegorocznej
edycji pojawiły się nowe obiekty, mianowicie dworek w Krępkowicach (gmina Cewice) oraz pałac
w Grąbkowie (powiat słupski) z ciekawą ofertą zarówno muzyczną, jak
i artystyczną.
Niedzielny poranek można było
spędzić w Ciekocinku, gdzie targi
śniadaniowe umilał muzyką poważną duet akordeonowo-skrzypcowy. Na wielbicieli akordeonu także
w dworku w Gościęcinie czekała
spora porcja muzyki poważnej.
Pałac w Zwartowie przez kilka
godzin zapraszał do swoich
na co dzień niedostępnych wnętrz
oraz do parku, gdzie bogaty program
dostosowano do klimatu i specyfiki miejsca.
W Borkowie Lęborskim, obok
dworu tradycyjnie bawiły się dzieci,
zaś część muzyczną uzupełniał duet
gitarowo-skrzypcowy.
Rekowo Górne również zadbało
o szeroki wachlarz odbiorców, była
joga na trawie, ekoeksperymenty dla
dzieci oraz przeboje zespołu Leszcze.
Niedzielny wieczór zakończyła impreza plenerowa przed dworkiem w Żarnowcu, gdzie kapela Begebenheit zagrała kaszubską muzykę
ludową w pięknych okolicznościach
przyrody. Przy okazji nastąpiła integracja zarówno tubylców, turystów
jak i sąsiadów (sióstr benedyktynek
oraz właścicieli dworu).
Należy żywić nadzieję, że mimo, iż
projekt unijny Dwory Południowego
Bałtyku się kończy, znajdą się następcy, by kontynuować tę nową tradycję
festiwalu w przyszłych latach.
Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby
Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna w ramach międzynarodowego projektu „Rewitalizacja obszarów
dworsko-pałacowych obszaru Południowego Bałtyku”.
nn Tekst i foto: Radosław Kamiński,
LOT Kaszuby Północne
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Gmina Władysławowo

Turystyka kajakowa
na Czarnej Wdzie

Gmina Władysławowo realizuje
projekt pn. „Pomorskie Szlaki
Kajakowe – Czarna Wda”
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 8 Konwersja,
Działania 8.4 Wsparcie
atrakcyjności walorów
dziedzictwa przyrodniczego
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

N

a Czarnej Wdzie na odcinku od miejscowości Jastrzębia Góra do Ostrowa powstał

4,10 km szlak kajakowy z przystaniami kajakowymi w Ostrowie
oraz w Jastrzębiej Górze z przenoską w Tupadłach wraz z wiatami,
toaletami oraz stojakami kajakowymi. Efektem realizacji projektu
jest uruchomienie turystyki kajakowej na obszarach, gdzie pierwotnie
pomimo korzystnych walorów kulturowych i przyrodniczych, występowała ona okazjonalnie lub nie
posiadała charakteru zorganizowanego. Powstałe przystanie kajakowe przyczyniły się do stworzenia
prowadzącego w kierunku morza,
profesjonalnego szlaku kajakowego, z którego korzystają już pierwsi
miłośnicy spływów. Jeżeli nie masz

własnego sprzętu, istnieje możliwość
jego wypożyczenia (spływykarwia.
pl oraz na profilu FB Adrenalizer).
Ponadto w ramach tego projektu
zostały zakupione m.in. dla naszej
gminy 3 łodzie żaglowe, z których
będą mogły korzystać dzieci i młodzież, umożliwiając im zdobywanie
stopni żeglarskich, uczestniczenie
w regatach i rekreacji. Zakup łodzi sfinansowany został ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata
2014‒2020 w ramach projektu składającego się na Przedsięwzięcie Strategiczne Województwa Pomorskiego
pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.
nn Urząd Miejski we Władysławowie
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Konferencja

Ocena wartości projektu
międzynarodowego
Powoli kończy się czteroletni
projekt „Dwory Południowego
Bałtyku” będący polem
do współpracy między
Niemcami, Szwecją, Danią,
Litwą i Polską w dziedzinie
rewitalizacji obszarów
dworsko-pałacowych
na pobrzeżach Południowego
Bałtyku.

W

ramach tego w dniach
13‒15 czerwca Kaszuby
Północne stały się gospodarzem ostatniego spotkania wszystkich
partnerów, które odbyło się w poniedziałek w książnicy profesora Gerarda Labudy w Wejherowie. Omówiono
ostatnie działania do końca projektu,
przeanalizowano sukcesy i porażki
oraz rozważano możliwości nowych
działań w kolejnych projektach.
We wtorek w sali balowej wejherowskiego pałacu odbyła się konferencja
podsumowująca projekt, z udziałem
licznej grupy osób z zagranicy, dlatego też wsparciem było tłumaczenie
symultaniczne.
Wśród prezentacji znalazło się także
podsumowanie naszej trzeciej edycji
festiwalu, ponieważ oprócz niemieckiej edycji festiwalu (z dłuższą kilkunastoletnią historią) to właśnie nasz
– kaszubski festiwal był najbardziej
rozpoznawalną imprezą. Podczas konferencji pojawiła się też nowa publikacja „Na szlaku dworów i pałaców Północnych Kaszub” w trzech wersjach
językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej). Wspólnymi siłami wydano
też magazyn w wersji angielskiej prezentujący szeroką ofertę wszystkich
krajów partnerskich.
Podczas panelu dyskusyjnego omówiono różne aspekty działań, m.in.
wspólną promocję w mediach społecznościowych, zaprezentowano
kilka filmów prezentujących zarówno festiwale, jak i poszczególne obiekty. Wspomniano o dodatkowym pozytywnym efekcie w postaci utworzenia
Stowarzyszenia Właścicieli Zamków,
Pałaców i Dworów Pomorza „Pomerania Manors”, które podejmie dalsze
działania na rzecz rewitalizacji obszarów dworsko-pałacowych w najbliższej przyszłości.
Po południu, po konferencji uczestnicy przenieśli się do pałacu w Godętowie, gdzie gościem wieczoru był m.
in. wicestarosta wejherowski Jacek
Thiel, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Łukasz

Fot. Sebastian Mitroszonek

Uczestnicy wycieczki studyjnej 15 czerwca przed pałacem w Sasinie
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Wśród prezentacji
znalazło się także
podsumowanie
naszej trzeciej
edycji festiwalu,
ponieważ oprócz
niemieckiej
edycji festiwalu
to właśnie nasz –
kaszubski festiwal
był najbardziej
rozpoznawalną
imprezą.
Magrian oraz właściciele okolicznych
zabytków.
W środę uczestnicy zwiedzili przez
cały dzień wybrane obiekty, a więc
pałac w Jackowie, pałac w Sasinie
(oraz Cisowy Zakątek), pałac w Ciekocinku, zamek w Krokowej oraz zamek
w Rzucewie.
Gospodarzami konferencji byli wejherowskie Muzeum przy wsparciu Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby
Północne w osobie koordynatora projektu Radosława Kamińskiego.
nn LOT Kaszuby Północne

Fot. Radosław Kamiński

Zwiedzanie z gośćmi zagranicznymi i rozmowy z właścicielami obiektów

Fot. Radosław Kamiński

Konferencja podsumowująca projekt

Fot. Radosław Kamiński

Wystawa o dworach i pałacach do zobaczenia przed pałacem w Wejherowie
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Gmina Władysławowo

Taras wieży Domu Rybaka
otwarty dla zwiedzających

Po kilkumiesięcznej przerwie
taras widokowy na wieży Domu
Rybaka został ponownie otwarty.

Z

wysokości 45 metrów nad
poziomem morza podziwiać można panoramę

Władysławowa, Półwysep Helski,
Bałtyk, Zatokę Pucką i Kępę Swarzewską. Przy dobrej widoczności dostrzec można torpedownię
w Babich Dołach, latarnię morską
w Helu, a nawet oddalone o 50 km
suwnice terminala kontenerowego

DCT w Gdańsku. Taras czynny
jest codziennie od godziny 10:00
do 21:00.
Ceny biletów: 11 zł normalny, 6 zł
ulgowy (dzieci i młodzież ucząca się,
seniorzy). Czekamy na Was!
nn Urząd Miejski we Władysławowie

Gmina Krokowa

Rewitalizacja ścieżek Nordic
Walking
Nordic Walking Park
„Białogóra’’ i Nordic
Walking Park,, Dębki”
to ponad 63 kilometry tras
o zróżnicowanym stopniu
trudności, przeznaczonych
zarówno dla osób
rozpoczynających swoją
przygodę z nordic walking,
jak również dla tych, którzy
szukają wyzwań o charakterze
sportowym.

W

skład Parków wchodzi
7 tras – 4 w Białogórze
i 3 w Dębkach. Dodatkową atrakcją są ścieżki dydaktyczne
pokrywające się z zielonymi szlakami
w Białogórze i Dębkach. Po zeskanowaniu kodu QR lub wpisaniu adresu
w wyszukiwarce otrzymamy instrukcję i zadania do wykonania.

Fot. Maria Kisielewicz

Po zeskanowaniu kodu QR z tablicy otrzymamy instrukcję i zadania do wykonania

Rewitalizacja ścieżek Nordic Walking na terenie Gminy Krokowa wraz
z utworzeniem ścieżki dydaktyczno –
edukacyjnej została ukończona.
Inwestycja zrealizowana przez
KCK, współfinansowana przez Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
nn KCK w Krokowej
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WYSTAWA „BURSZTYN BAŁTYCKI. DZIEDZICTWO I NOWOCZESNOŚĆ 3.0.
Krokowa, Muzeum Regionalne / wt. - niedz. / godz. 10:00 - 16:00

NA PLAŻY

DNI GMINY KROKOWA
5 SIERPNIA

DZIEŃ SPORTOWY NA PLAŻACH: BIAŁOGÓRA, DĘBKI, KARWIEŃSKIE BŁOTO DRUGIE /

Zumba, pokaz udzielania pierwszej pomocy,
budowanie na piasku, siatkówka

6 SIERPNIA

Inscenizacja Bitwy pod Świecinem / Świecino / godz. 13:00
Koncert / Krokowa Podzamcze: WHITE ROOM and FRIENDS

GWIAZDA WIECZORU:

MAŁGORZATA OSTROWSKA GODZ. 21:00

Ziemia Pucka.info
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Gmina Kosakowo

Pamiętaj o bezpieczeństwie
podczas wakacji!
Nie skacz do wody, nie otwieraj
drzwi nieznajomym,
nie baw się w pobliżu jezdni
i unikaj kontaktu z obcymi
psami– to tylko kilka zasad,
których powinni przestrzegać
najmłodsi podczas wakacji.

W dniu 12 czerwca na przystani
w Lubkowie odbyło się wesołe,
kolorowe otwarcie sezonu
żeglarskiego na Jeziorze
Żarnowieckim. Impreza,
która wraca po dwóch latach
przerwy spowodowanej
pandemią to wstęp do wielu
fantastycznych, lądowych
i wodnych zabaw.

D

ługo wyczekiwany czas
wakacji ruszył pełną parą.
To ponad dwa miesiące
zabawy, beztroski i wypoczynku
nad wodą, w parku czy też w domu.
To okres wspólnych wyjazdów, wycieczek oraz kolonii, ale i czas, kiedy

dzieci często zostają w domu same
lub pod opieką starszego rodzeństwa.
Stąd wraz ze Strażą Gminną w Kosakowie przypominamy o kilku najważniejszych zasadach, aby wakacje skończyły się tak dobrze, jak zaczęły.
nn Urząd Gminy w Kosakowie

Gmina Krokowa

Żagle w górę, czas na kulturę!

W

ójt Gminy Krokowa Adam
Śliwicki uroczyście przywitał przybyłych gości
i pod hasłem „Żagle w górę! ” rozpoczął wydarzenie. Na scenie pojawiły
się „Zdolniachy” z Brzyna, uczniowie

ze szkoły podstawowej z Krokowej
pod opieką Szymona Kamińskiego
oraz znany żeglarz Janusz Frąckowiak. Dla młodszych i starszych przygotowaliśmy marynistyczne konkurencje oraz rejsy żaglówkami.
Byli z nami również najsilniejsi ludzie świata – oczywiście
mowa o zawodnikach dyscypliny
strongman.

Na miejscu można było kupić przepyszne ciasta, gofry, chleb ze smalcem
upieczone przez KGW Lisewo i KGW
Brzyno.
Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
nn KCK w Krokowej,
fot. Maria Kisielewicz
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Z pasją przez życie

Yachters: Chcemy promować
koszykówkę w powiecie puckim
i angażować kolejne osoby
Tym razem głos oddaliśmy
młodym koszykarzom
z powiatu puckiego. Pomimo
tego, że są z różnych
miejscowości to założyli zespół
Yachters, by móc rywalizować
w amatorskiej Trójmiejskiej
Lidze Koszykówki. Rozmawiał
Oskar Struk z MOKSiR Jastarnia.

Oskar Struk: W jakich
okolicznościach
odkryliście w sobie pasję
do koszykówki?
Yachters: Nasza pasja narodziła
się na podwórku. Cały czas graliśmy
w koszykówkę uliczną w Jastarni
i we Władysławowie. Gdy byliśmy w podstawówce i gimnazjum,
to nasz nauczyciel wychowania
fizycznego pan Arkadiusz Dettlaff
zaszczepił w nas pasję do koszykówki. Mieliśmy liczne zajęcia z koszykówki. Rywalizowaliśmy na szczeblu mistrzostw powiatu.
– Jak powstał zespół
Yachters?
– Od dłuższego czasu myśleliśmy o tym, żeby pograć sobie
w jakiejś lidze. Nazwa drużyny
pochodzi od ul. Jachtowej we Władysławowie, przy której trenujemy. Znaleźliśmy ligę, zebraliśmy
się w składzie, w którym trenujemy
od zawsze. Jako drużyna zaczęliśmy
się spotykać we wrześniu ubiegłego roku. Udało nam się zebrać 16
osób i gramy w Trójmiejskiej Lidze
Koszykówki.
– Jesteście z różnych
miejscowości. Jak udaje
się wam logistycznie
zorganizować kwestię
treningów i dojazdów
na mecze?
– Dzień kosza to jest dzień święty.
Każdy na czas treningu organizuje
sobie wolne. Widzimy się trzy razy
w tygodniu. Spotykamy się w hali,
która akurat jest dostępna. Spotykamy się w różnych miejscowościach,
żeby każdy miał w miarę blisko.
Gdy niedostępne są hale w Pucku
i Jastarni, to jeździmy do Łebcza.
Dzięki uprzejmości pana Sebastiana z MOKSiR-u w Jastarni, ta hala

stała się naszą stałą miejscówką.
Dużo dała nam rywalizacja ze starszymi podczas zajęć organizowanych przez MOKSiR Jastarnia.
– Jakie uczucia
towarzyszyły wam podczas
debiutanckiego meczu?
– Była to ogromna ekscytacja,
bo zawsze do tego dążyliśmy, żeby
móc z kimś rywalizować. Atmosferę podgrzali nasi kibice. Każda
z drużyn mówiła nam, że zazdrości
nam takiej publiki. Tak się stworzyła #Yachtersfamily. Pierwszy mecz
był taki, że w sumie nie wiedzieliśmy z czym to się je. Gdy zobaczyliśmy tak wielu naszych kibiców,
to było nam dużo łatwiej. Musieliśmy się też przyzwyczaić do panującej tam linii sędziowania. Pierwszy
mecz przegraliśmy. Panował niedosyt, ale byliśmy z siebie zadowoleni, że w ogóle udało nam się
wystartować.
– Wedle jakiego klucza
wybieracie skład na mecz?
– Przed meczem wybieramy
skład. Dzielimy minuty tak, żeby

każdy dostał swoją szansę. Wiadomo, że są lepsi i gorsi zawodnicy. Wystawiamy dwie piątki, tak
by w czwartej kwarcie grała ta teoretycznie mocniejsza. Ostateczne
decyzje należą do kapitana Kacpra.
– Jak można wesprzeć wasze
działania?
– Najważniejszą kwestią jest
dostępność hal. Bardzo trudno się
trenuje, gdy z przymusu musimy
rozbić się na dwie ekipy. Trudnością są też dojazdy. Główny problem to hale, które także musimy
opłacać z własnej kieszeni. Gdyby
jakaś gmina pozwoliłaby trenować
nam za darmo, to byłoby to spore
ułatwienie. Dużo pomógł nam pan
Sebastian Lenc, który udostępnia
nam halę w Jastarni po zajęciach.
Jest to na tyle oryginalny projekt
w powiecie, że warto go wesprzeć,
żebyśmy mogli się dalej rozwijać.
Przydałby nam się też trener, który
zająłby się nami kompleksowo.
Koszykówka wymaga ciągłej komunikacji. Potrzebna jest nam osoba,
która na bieżąco będzie korygować
nasze błędy.

– Co jest największą wartością
tego projektu?
– Chcemy promować koszykówkę w powiecie puckim i angażować
kolejne osoby. Najważniejsze jest to,
że stworzyła się wokół nas społeczność,
która nas wspiera: rodzice, znajomi.
Dzięki naszemu profilowi na Instagramie można śledzić nasze postępy.
Nasz operator kamery Andrzej prowadzi transmisję na żywo. Naprawdę
ogromne wsparcie od ludzi daje nam
kopa do dalszej pracy.
– Jakie macie plany na kolejny
sezon?
– Po przerwie letniej musimy się jak
najszybciej spotkać. Chcemy kontynuować ten projekt. Zobaczymy w jakim
składzie przystąpimy do rozgrywek.
Może dołączą do nas nowe osoby.
Chcemy podjąć rozmowy z miastem,
żeby stworzyć w wakacje turniej pod
naszym szyldem i zaprosić do rywalizacji wszystkich wczasowiczów.
– Skąd czerpiecie w sobie tyle
pozytywnej energii?
– Z pasji do koszykówki. Czerpiemy wzorce z USA. Tam koszykówka

jest strasznie wesoła, aż chce się w nią
grać. Nasza grupa wsparcia dodaje nam otuchy i sprawia, że chcemy
to robić dalej.
– Jak na waszą inicjatywę
wpłynął fakt, że pochodzący
z Jastarni Adam Łapeta jest
zawodowym koszykarzem?
– Miało to spore znaczenie. Część
z nas swój pierwszy mecz koszykówki
na żywo oglądała kilka lat temu, gdy
Adam przyjechał do Gdyni z drużyną
z Ostrowa Wielkopolskiego. Był najlepszym zawodnikiem swojego zespołu i zdobył kluczowe punkty wsadem.
Mogliśmy go zobaczyć na żywo. Wtedy
rozkwitła nasza zajawka na kosza.
– Czego można wam życzyć?
– Rozwoju i tego, żeby ten projekt
trwał. Ciągłej pasji do koszykówki.
Wywiadu udzielili Yachters
w składzie: Kacper Dettlaff
(kapitan), Krzysztof Kamiński
(numer 23), Mateusz Orzeł
(numer 2) Jakub Zaręba (numer
0), Dominik Szewczuk (numer 6),
Dawid Herrmann.
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Cztery przystanie jachtowe na J. Żarnowieckim
Dworek pod Lipami w Rumii
Wesołe miasteczko Lunapark Sowiński we Władysławowie
Strusia Farma w Kniewie
Stanica wodna i informacja turystyczna OKSiT
Pałac w Kłaninie
Osada średniowieczna w Sławutowie
Obiekty poligonu torpedowego
Szlak Nut Kaszubskich w Wejherowie
Dworek w Salinie
Wieża widokowa „Kaszubskie Oko” w Gniewinie
Aquapark Reda
Park ewolucji w Sławutówku
Labirynt w polu kukurydzy w Swarzewie
Rejsy wodne Jastarnia - Rewa - Jastarnia

Jurata

Jastarnia
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Rezerwat Przyrody Bielawskie Błota
Zamek w Krokowej
Rezerwat Przyrody Zielone
Lisewski Dwór
Rezerwat Przyrody Widowo
Rybaczówka w Dębkach
Szlak kajakowy do morza rzeką Piaśnicą
Zespół klasztorny Benedyktynek w Żarnowcu
Rezerwat Przyrody Piaśnickie Łąki
Stadnina koni w Białogórze
Rezerwat Przyrody Białogóra
Rezerwat Przyrody Babnica
Rezerwat Długosz Królewski
Sześć Dębów Dwór w Prusewie
Dwór w Bychowie
Skansen w Nadolu

Mechelinki

Rewa
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Kosakowo

Osłonino
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Władysławowo
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Rzucewo

Reda

100

Rumia
Ratusz w Wejherowie
Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie Centrum Kultury
Dworek Drzewiarza w Gościcinie
Rezerwat Przyrody Darzlubskie Buki
Miejsce martyrologii w Piaśnicy
Rezerwat Źródliska Czarnej Wody
Grota Mechowska w Mechowie
Kościół parafialny z poł. XVIII w. w Mechowie
Kościół parafialny z poł. XVII w. w Starzynie
Częściowo zachowana zabudowa cysterskiego folwarku
w Starzyńskim Dworze
Kurhan z VIII-VI w. p.n.e. w Mieroszynie
Ścieżka rowerowa: Swarzewo – Krokowa
Ścieżka rowerowa: Mechowo – Jastrzębia Góra
Klif w Jastrzębiej Górze
Obelisk Gwiazda Północy w Jastrzębiej Górze
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Starzyński
Dwór
Swarzewo
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Starzyno
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Krokowa
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30
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Aleja Gwiazd Sportu we Władysławowie
Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie
Park Kulturowy „ Osada Łowców Fok w Rzucewie”
Zamek Jan III Sobieski w Rzucewie
Pałac Hotel Wieniawa w Rekowie Górnym
Rezerwat przyrody Beka
Aleja Lipowa Sobieskiego
Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza z Krzyżem
Morskim na Cyplu Rewskim
Rezerwat Czapli Siwej w Mostach
Rezerwat Przyrody Mechelińskie Łąki
Obraz Matki Bożej Wejherowskiej w Klasztorze Franciszkanów
Kalwaria Wejherowska
Stacja kultura w Rumi
Zespół Pałacowo-Parkowy w Wejherowie
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Wejherowo

J. Orle

Piaśnica
Wielka

48

Kniewo
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Żarnowiec

72
Zbiornik
Elektrowni

Nadole
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Bychowo

Gniewino
Lisewski
Dwór

Latarnia Morska w Helu
Fokarium w Helu
Port jachtowy i rybacki w Helu
Muzeum Rybołówstwa w Helu
Muzeum Obrony Wybrzeża
Latarnia Morska Jastarnia
Skansen fortyfikacji z 1939 roku
Chata Rybacka z 1881 r., Kościół Rybacki w Jastarni
Port jachtowy i rybacki w Jastarni
Port rybacki w Kuźnicy
Ścieżka rowerowa: Hel – Władysławowo – Puck
Port rybacki i jachtowy we Władysławowie
„Hallerówka” - dom letniskowy gen. Józefa Hallera
Latarnia Morska Rozewie
Wąwóz Chłapowski w Chłapowie
Dom Rybaka we Władysławowie

Drogi krajowe i wojewódzkie

Linie kolejowe

Szlaki piesze

Szlaki rowerowe
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J. Choczewskie

J. Salino
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