KASZUBY PÓŁNOCNE
TRASY ROWEROWE
Wokół Jeziora Sarbsko
Długość trasy: 34 km
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: drogi gruntowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 4-5 godzin
Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy / górski
Trasa: Łeba – Sasino - Łeba
Nadmorska trasa wiodąca z Łeby dookoła Jeziora Sarbsko przez miejscowości Sasino i Stilo.
Największymi atrakcjami po drodze są Jezioro Sarbsko oraz latarnia morska Stilo w Osetniku. Na trasie znajdują się także interesujące, zabytkowe pałace oraz parki rozrywki i edukacji
w Łebie, czy Sarbsku.
Wycieczka prowadzi przez wydmowe lasy na Mierzei Sarbskiej, które mogą być nieco uciążliwe dla rowerzystów. Dlatego też należy dobrać odpowiednią grubość opon, by trudniejsze
fragmenty przejechać bez większych kłopotów. Przyrodniczo trasa jest bardzo atrakcyjna.
Niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze Mierzei Sarbskiej uzupełnia unikalny rezerwat
cisów w okolicy Sasina.
Latarnia morska Stilo to jedna z najpiękniejszych latarni polskiego wybrzeża. Stoi samotnie, wśród nadmorskiego lasu, na wydmowym wzgórzu (41 m n.p.m.),
oddalona od morza o ok. 900m. Dzięki takiemu położeniu światło latarni widoczne jest z odległości 23,5
mil morskich. Pierwotnie znajdował się w tym miejscu
drewniany znak nawigacyjny, jednak jego zasięg był
zdecydowanie słabszy, przez co statki często osiadały na mieliźnie. Z tego powodu zdecydowano się
postawić w tym miejscu latarnię morską, która została
zbudowana w latach 1904 – 1906 wg projektu Waltera Körte. Żeliwno-stalowe elementy transportowano
na plac budowy drogą morską. Jej charakterystyczna
trójkolorowa wieża (33,44 m) to dziś jeden z wyróżników Północnych Kaszub z którego podziwiać można
panoramę wybrzeża Bałtyku, Mierzei Sarbskiej oraz
Wydmy Czołpińskiej.
Latarnia Stilo.
0 km Łeba. Jedna z najpopularniejszych na polskim wybrzeżu
miejscowości wypoczynkowych.
Plaża, przypominający zamek
budynek przy plaży, w którym
mieści się ośrodek „Neptun”, ul.
Kościuszki - główny trakt handlowy
i gastronomiczny, Muzeum Motyli,
Park Jurajski „Łeba Park”, kościół
rybacki z XVII w., ruina gotyckiego
kościoła św. Mikołaja, park dzikich
Wydmy Słowińskiego Parku Narodowego .
zwierząt, parki linowe, port rybacki
nad Kanałem Chełst, marina, w pobliżu ruchome wydmy Słowińskiego Parku Narodowego.
3,0 km Nowęcin. Zamek Wejherów z XV w., przebudowany w XVI i XIX w., obecnie mieści
się tam obiekt noclegowy ze stadniną koni.
9,4 km Sarbsk. Park rekreacyjno-edukacyjny Sea Park Sarbsk: fokarium, muzeum marynistyczne, oceanarium, wspaniała atrakcja dla dzieci i młodzieży.
11,8 km Ulinia. Dwór z XIX w., przebudowany w latach 20-tych XX w.
15,6 km Sasino. Rezerwat„Choczewskie Cisy”, okazały pałac z 1862 r. wraz z parkiem.
19,0 km Osetnik (Stilo). Mała osada letniskowa ze
wspaniałą latarnią morską Stilo – jedną z najpiękniejszych nad Bałtykiem (do latarni dojazd i powrót
tą samą drogą, ok. 700 m. czerwonym szlakiem pieszym).
Uwaga! Z Osetnika jedziemy na zachód do Łeby.
Trudny, piaszczysty odcinek trasy z licznymi powalonymi drzewami.
25,0 km Rezerwat Mierzeja Sarbska. Jeden z najcenniejszych, nadmorskich rezerwatów, pod ochroną
znajduje się tu wydma paraboliczna z cennymi zagłębieniami międzywydmowymi wypełnionymi torfem
oraz unikalne gatunki chronionych roślin, bór bażynowy i olsowy.
Zalesiona wydma na podejściu do latarni morskiej Stilo.
33,7 km Łeba

Rowerowy Szlak Północnych Kaszub
Długość trasy: 115 km
Trudność trasy: średnio trudna
Dominująca nawierzchnia: mieszana
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 12-14 godzin (2 dni)
Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy / górski
Trasa: Gdynia - Krokowa - Wejherowo
Doskonała propozycja dwudniowej wycieczki, dzięki której turysta ma możliwość poznania
zróżnicowanego krajobrazu, historii i zabytków Północnych Kaszub. Przemierzając trasę
odwiedzimy malowniczy, położony nad morzem Puck, zawsze piękne nadbałtyckie plaże
w Dębkach i Białogórze, zamek w Krokowej o niezwykle bogatej historii, rozległe lasy Puszczy Darżlubskiej z miejscem pamięci w Piaśnicy oraz Kalwarię Wejherowską. Szczególnie
ciekawym fragmentem trasy jest odcinek z Łebcza do Sławoszyna, który na długości ok.
12 km wiedzie asfaltową drogą rowerową, zbudowaną na dawnym nasypie nieczynnej już
linii kolejowej. Odcinek ten obfituje w piękne widoki na okolicę. Trasa została wyznaczona
drogami gruntowymi o różnej jakości nawierzchni lecz bezpiecznymi i pozbawionymi dużego
natężenia ruchu samochodów. Na odcinku Białogóra – Wejherowo szlak oznakowany jest
kolorem niebieskim. Na nocleg można zatrzymać się w jednej z nadmorskich miejscowości
bądź dla bardziej wymagających turystów w zabytkowym dworze lub pałacu (np. Rzucewo,
Kłanino, Krokowa, Prusewo).
Piaśnica to niewielka osada położona w sercu Puszczy Darżlubskiej
nad rzeką Piaśnicą, której historia
została spisana ludzką krwią. Las
pomiędzy Piaśnicą, a Wejherowem
to świadek największej hitlerowskiej masowej zbrodni ludobójstwa
na Pomorzu. To miejsce upamiętniające ok. 14 tys. osób zamordowanych przez żołnierzy III Rzeszy
oraz miejscowych Niemców w laWielka Piaśnica - pomnik.
tach 1939-1940. Wśród ofiar byli
przedstawiciele polskiej elity intelektualnej z Pomorza Gdańskiego oraz Polacy skazani za
działalność patriotyczną, a także Czesi i Niemcy sprzeciwiający się polityce Hitlera. W 1944
r. podjęto próby zatarcia śladów zbrodni, część mogił została zniszczona. Jesienią 1945 r.
odkryto miejsce mordu i rozpoczęto badania, których zwieńczeniem było ustawienie w 1955
r. pomnika upamiętniającego ofiary.
0 km Gdynia Chylonia. Jedziemy ulicą Pucką, wjeżdżamy w drogę wewnętrzną Elektrociepłowni Wybrzeże, która doprowadzi nas do składowiska popiołów w pobliżu Rewy.
27,0 km Puck. Rynek z kamieniczkami i neogotyckim ratuszem,
gotycka fara z cennym wystrojem
wnętrza, port rybacki i nowoczesny port jachtowy, muzeum Ziemi
Puckiej.
33,0 km Swarzewo. Uwaga!
W Swarzewie należy kierować się
w gruntową drogę na Łebcz, gdzie
wjeżdżamy na nasyp nieczynnej
linii kolejowej.
37,3 km Łebcz. Kościół neobaPuck - rynek i fara.
rokowy, dworek z XIX w. Od tego
miejsca do Krokowej rozpoczyna się droga rowerowa wybudowana na nieczynnej linii kolejowej.
44,2 km Kłanino. Zespół pałacowo - parkowy z XIX-XX w. z zabudowaniami folwarcznymi.
49,0 km Sławoszyno. Uwaga! szlak odbija na północ, do Krokowej ok. 3 km, możliwy również wariant trasy asfaltem przez Krokową na północ.
52,0 km Krokowa. Okazały pałac Krokowskich z XVIII
w. z izbą muzealną dotyczącą dziejów rodu, Muzeum
Regionalne i neogotycki kościół.
70,5 km Dębki. Niewielka lecz popularna miejscowość wypoczynkowa nad Bałtykiem u ujścia Piaśnicy,
dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna,
drewniany kościół i chata kaszubska, przy mostku na
Piaśnicy replika słupa granicznego z 1920 r.
79,4 km Białogóra. Nadmorska miejscowość wypoczynkowa znana ze stadniny koni i pięknej plaży.
83,6 km Wierzchucino. Wieś nieopodal jez. Żarnowieckiego, kościoły neogotyckie: katolicki z pocz. XX
w, ewangelicki z końca XIX w. (opuszczony).
86,4 km Brzyno. Dwór z pocz. XX w. zaraz obok,
w Prusewie, okazały zespół dworsko – parkowy
z pocz. XX w. z zabytkowym drzewostanem.
90,7 km Nadole. Wieś letniskowa nad jez. Żarnowieckim z niewielką przystanią, skansen z kaszubską zaKrokowa - fragment kościoła.
grodą gburską i rybacką.
94,0 km Czymanowo. Monumentalna elektrownia szczytowo-pompowa Żarnowiec.
104,0 km Piaśnica. Miejsce pamięci narodowej z Pomnikiem Ofiar
Piaśnicy.
115,0 km Wejherowo. Kalwaria,
Pałac Przebendowskich i Keyserlingków (Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej),
barokowy kościół klasztorny p.w.
św. Anny, rynek z barokowym koWejherowo - Pałac Przebędowskich i Keyserlingków. ściołem farnym i neobarokowym
ratuszem.
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Pierścień Zatoki Puckiej
Długość trasy: 76 km
Trudność trasy: łatwa
Dominująca nawierzchnia: drogi rowerowe, gruntowe
Czas potrzebny na pokonanie trasy: 8-10 godzin (ze zwiedzaniem 2 dni)
Rekomendowany rodzaj roweru: rower trekkingowy
Trasa: Hel - Puck - Gdynia
Unikalna w skali Polski trasa rowerowa, biegnąca w znacznej części wzdłuż Zatoki Puckiej z Helu
przez Puck do Gdyni. Jej osobliwością jest obcowanie z zatoką niemal na wyciągnięcie ręki oraz
podziwianie malowniczych wschodów i zachodów słońca. Szlak obfituje w liczne atrakcje kulturowe (m.in. fortyfikacje, zabytki sakralne, plaże), wspaniałe widoki na Zatokę Pucką, daje też możliwość zapoznania się z kulturą i tradycją Północnych Kaszub. Warto przeznaczyć na pokonanie
Pierścienia Zatoki Puckiej 2 dni, tym bardziej że nadmorskie miejscowości posiadają bogatą ofertę
noclegową i gastronomiczną. Trasa w znacznej części prowadzi przez bardzo interesujący szlak
kulturowy Szlak Historii Militarnej Kaszub Północnych, jak również Szlak Latarni Morskich.
Jest to dość łatwy szlak, który w dużej
części przebiega wydzieloną drogą rowerową (przez Mierzeję Helską), drogami asfaltowymi i z betonowych płyt
oraz fragmentami przez leśne dukty
i drogi szutrowe. Niewielkie pagórki
mogą na niektórych odcinkach wydawać się nieco męczące (okolice Swarzewa, Jurata – Hel). Nie umniejsza to
jednak walorom widokowym tej trasy,
które należą do szczególnie pięknych.
Od Swarzewa do Gdyni trasa oznakoKlify puckie.
wana jest kolorem niebieskim.
Muzeum Obrony Wybrzeża w pobliżu Helu to miejsce, w którym fascynująca historia II wojny światowej jest wciąż żywa. Siedziba tego niezwykłego muzeum znajduje się w największej na świecie
baterii artylerii nabrzeżnej „Schleswig-Holstein” o kalibrze 406 mm oraz wieży kierowania ogniem.
W niewielkich pomieszczeniach monumentalnej budowli zgromadzono mnóstwo pamiątek z tamtych czasów. Możemy zwiedzić salę kmdr por. Zbigniewa Przybyszewskiego – patrona muzeum,
poznać historię 32 dni obrony Helu oraz Morskiego Dywizjonu Lotniczego z Pucka. Dodatkową
atrakcją jest plenerowa wystawa sprzętu wojskowego, jak również przejazd kolejką wąskotorową
wraz ze zwiedzaniem Muzeum Kolei Helskich. Okoliczne lasy i wydmy kryją wiele, interesujących
budowli z czasów II wojny światowej: schrony, transzeje, baterie artylerii i stanowiska kierowania
ogniem rozciągają się od cypla helskiego aż po Jastarnię.
0 km Hel (dworzec PKP). Niezwykła miejscowość na końcu (początku) Polski, która położona jest ok. 1,5 km na wsch. od pierwotnej lokalizacji miasta. Stary Hel prawa miejskie
otrzymywał w XIII w., jednak siły natury sprawiły, że na pocz. XV w. trzeba było budować
nową osadę w obecnym miejscu. Atrakcje: plaże, latarnia morska, fokarium, fortyfikacje, Cypel Helski, ul. Wiejska z tradycyjną zabudową rybacką, Muzeum Rybołówstwa w gotyckim
kościele, marina, port rybacki i dawna baza Marynarki Wojennej RP.
0,8 km Muzeum Obrony Wybrzeża.
9,8 km Jurata. Wypoczynkowy kurort swoją nazwę zawdzięczający litewskiej bogini morza,
która wg legendy zamieszkała w bursztynowym, podwodnym pałacu u wybrzeży Mierzei Helskiej. W przedwojennej Polsce Jurata była miejscem, w którym pojawiała się ówczesna elita
kultury i polityki oraz goście z zasobnym portfelem. Warto odwiedzić: molo spacerowe, plaże,
park linowy oraz liczne punkty gastronomiczne.
12,6 km Jastarnia. Znane letnisko,
które powstało z połączenia dwóch
osad: Jastarni Puckiej i Boru, czyli
Jastarni Gdańskiej. Port rybacki
i jachtowy, molo, kościół rybacki,
Muzeum Pod Strzechą, Muzeum
„Chata Rybacka”, ul. Sychty –
główna ulica handlowa i spacerowa, plaża, fortyfikacje Ośrodka
Oporu Jastarnia z 1939 roku (Zespół ciężkich schronów bojowych
zlokalizowanych w najszerszej
Jastarnia - schron bojowy Saragossa.
części półwyspu, których budowę
rozpoczęto w maju 1939 r., lecz ze względu na wybuch wojny, nigdy nie ukończono. Ośrodek
tworzą 4 ciężkie schrony: „Sokół”, „Sęp”, „Saragossa” i „Sabała” podobne są pod względem
parametrów technicznych, jednak „Sęp” ze względu na swoje położenie od strony Zatoki
Puckiej pełnił funkcję posterunku obserwacyjnego. Wszystkie obiekty można oglądać z zewnątrz natomiast schron Sabała udostępniony jest do zwiedzania wewnątrz. Mieści się w nim
wystawa broni oraz elementów wyposażenia fortyfikacji.
20,0 km Kuźnica. Port rybacki, kościół neogotycki, Góra Libek, plaża.
25,5 km Chałupy. Plaża, niewielka przystań.
32,7 km Władysławowo. Jedna
z najpopularniejszych nadmorskich
miejscowości wypoczynkowych położona jest u nasady Mierzei Helskiej. Początki letniskowych tradycji
Władysławowa datuje się na okres
międzywojenny, kiedy z inicjatywy gen. Józefa Hallera w okolicy
Wielkiej Wsi powstało kąpielisko
Hallerowo. Warto odwiedzić: port
rybacki i jachtowy, Dom Rybaka
z punktem widokowym i Muzeum
Władysławowo - port.
Motyli, Hallerówkę (dom letniskowy
należący niegdyś do gen. Józefa Hallera, który lubił spędzać w nim wakacje, obecnie w domu
mieści się Centrum Pamięci gen. J. Hallera i Błękitnej Armii z licznymi pamiątkami i bibelotami po dowódcy), plaże, kościół w Cetniewie. W bliskiej odległości położone jest Rozewie
(latarnia morska, rezerwat przyrody Przylądek Rozewski, Lisi Jar).
36,2 km Swarzewo. Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej, barokowa kapliczka - studzienka, niewielka przystań nad Zatoka Pucką, skansen rybacki.
42,6 km Puck (opis przy trasie Rowerowy Szlak Północnych Kaszub).
46,0 km Błądzikowo. Jedziemy w kierunku morza polną drogą. Przekraczamy mostek i wjeżdżamy na Klif Rzucewski.
50,3 km Rzucewo. Wieś położona
nad brzegiem Zatoki Puckiej, której
początki sięgają czasów średniowiecznych, kiedy istniała tu osada
rybacka i rycerska. Później następowały częste zmiany gospodarzy
majątku, zarządzały nim pomorskie
rody m.in. Wejherowie, Radziwiłłowie oraz Sobiescy. We dworze
bywał król Jan III Sobieski, który
otrzymał majątek od swojej siostry
Rzucewo - Osada łowców Fok.
Katarzyny. Pałac powstał w poł. XIX
w., w stylu neogotyckim, nawiązującym do wzorców angielskich. Obecnie mieści się tu obiekt
noclegowy Zamek Jan III Sobieski z otaczającym zabytkowym drzewostanem parkowym. Ponadto niewielka stanica wodna nad Zatoką Pucką, stanowisko archeologiczne - Osada Łowców Fok na Cyplu Rzucewskimi i malowniczy Las Rzucewski, ponadto aleja lipowa.
54,2 km Rezerwat „Beka”. Cenny rezerwat ornitologiczny u ujścia rzeki Redy. Oprócz rzadkich gatunków ptactwa pod ochrona znajdują się tu zabagnione słone łąki obfitujące w unikalne gatunki roślin słonolubnych.
57,5 km Dawne składowisko popiołów Elektrociepłowni Wybrzeże. Skręcamy w lewo
63,2 km Mechelinki. Plaża, przystań rybacka, punkty gastronomiczne, ładny klif. Przy pętli
jedziemy pod górę polną drogą, następnie przez Góry Grunwaldowe. Okazała panorama
zatoki, droga leśna prowadzi na Pierwoszyno.
66,8 km Pierwoszyno, następnie Kosakowo. Droga rowerowa wzdłuż płotu lotniska, następnie droga polna do ul. Płk. Dąbka, obok nowego centrum handlowego.
69,8 km Gdynia (ul. Pułkownika Dąbka). Dojazd do SKM Gdynia Chylonia ulicami Unruga
i Pucką lub do PKP Gdynia Główna ulicami Kwiatkowskiego, Janka Wiśniewskiego (dojazd
do Gdyni Głównej to ok. 6 km).
Dodatkowym atutem Pierścienia jest możliwość przerwania wycieczki w dowolnym miejscu. Do
Helu dotrzeć można pociągami Regio, a w sezonie letnim, kursującymi z Trójmiasta tramwajami wodnymi. Z Władysławowa, Pucka czy Redy, powrócić możemy również pociągami Regio lub
SKM.. Ze Swarzewa istnieje możliwość zmiany trasy w kierunku na Krokową (17 km asfaltowej drogi rowerowej po dawnej linii kolejowej) i dołączenie się do Rowerowego Szlaku Północnych Kaszub.
Helska Kosa, czy spacerowe molo Europy, to tylko niektóre z określeń długiego na 34 km piaszczystego paska lądu – Mierzei Helskiej. To niezwykle magiczne miejsce, które wynosi w niektórych
miejscach jedynie około 150- 200 metrów szerokości, stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Pomorza. Przez lata, do tego jakże prestiżowego miejsca, zjeżdżały się rzesze turystów
chcących wypocząć na szerokich, słonecznych i piaszczystych plażach otaczających mierzeję
z trzech stron. Wielbiciele sportów wodnych, a w szczególności pasjonaci windsuringu i kitesuringu znajdują raj na wodach Zatoki Puckiej, zaś amatorzy brązowej opalenizny, spokoju i zabawy
w falach morskich na pewno odpoczną i odnajdą szczęście na plażach Morza Bałtyckiego. Mylne
jest sądzenie tych, którzy uważają, że takie warunki panowały od zawsze na Helu. Jeszcze na mapach z XVII wieku widnieją wyspy, rozdzielone aż sześcioma przesmykami. Powstanie tego tworu
zawdzięczamy największemu i najsilniejszemu z żywiołów… wodzie. Około 8000 lat temu silne
prądy morskie biegnące wzdłuż wybrzeża rozpoczęły transport materiału
z dna morskiego, osadzając go i budując w ten sposób mierzeję. Helska
Kosa to nie tylko magiczna budowla
z piasku, ale również niespotykana
roślinność będąca pod ochroną, obrastająca piaszczyste wydmy w okolicach Juraty, bujne lasy sosnowe oraz
trzciny i szuwary otulające linię brzegową koło Chałup. Mierzeja Helska to
przepiękna przyroda i niezapomniane
Hel - port.
widoki na morze oraz Zatokę Pucką
i Gdańską, to także kultura kaszubska, tradycja żeglarska, obyczaje „ludzi morza”, których głównym
zajęciem było rybołówstwo oraz historia współczesna sięgająca II Wojny Światowej. Na tym małym
skrawku lądu możemy dowiedzieć się jak wygląda życie rybaka, zobaczyć jak powstają pomeranki
oraz jak wygląda i na czyn polega praca szkutnika. Pasjonaci historii odnajdą tu polskie i niemieckie
militaria wykorzystywane m.in. podczas obrony Wybrzeża w 1939 roku oraz schrony bojowe Ośrodka Oporu Jastarnia. Najmłodszym turystom czas i uwagę zajmą: Agatka, Ewa, Ania oraz Unda–Marina, czyli foki szare zamieszkujące fokarium helskie. Bardzo chętnie pokazują one przybyszom
swoje sztuczki i kaprysy, zaś ich opiekunowie chętnie opowiedzą jak żyją i skąd się wzięły na Helu.
Na mapie zaznaczono wybrane najciekawsze trasy rowerowe regionu pomorskiego.
Trasy nieoznakowane w terenie zaznaczone kolorem fioletowym znajdują się wraz
z dokładnymi ich opisami w przewodniku rowerowym pt. „Pomorskie - Rowerowe
inspiracje”.
Opracowanie kartograficzne i graficzne: Eko-Kapio.
Wydawnictwo Eko-Kapio
Os. XX-lecia 11/1, 83-300 Kartuzy, tel. 502 052 556
www.ekokapio.pl, www.facebook.com/ Wydawnictwo-Eko-Kapio
Gdańsk 2017
Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

HEL
Najstarszym zabytkiem Helu jest poewangelicki, gotycki kościół, malowniczo usytuowany w pobliżu portu i promenady spacerowej. Dawna świątynia jest dziś siedzibą Muzeum Rybołówstwa i działa jako oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ze względu na swoje
strategiczne położenie, Hel i okolice w 1936 r. zostały uznane za Rejon Umocniony Hel. Budowa
portu wojennego w 1928 roku oraz fortyfikacji trwała aż do wybuchu II wojny światowej. Hel
pozostał najdłużej broniącym się skrawkiem wolnej Polski, załoga skapitulowała dopiero 2 października. Do kart historii na trwałe
wpisały się 32 dni obrony Helu, zatopienie niszczyciela „Wicher” i stawiacza min „Gryf” w porcie helskim
przez bombowce niemieckie, pojedynki artyleryjskie słynnej 31. Baterii
im. Heliodora Laskowskiego dowodzonej przez kpt. Zbigniewa
Przybyszewskiego czy też wysadzenie latarni morskiej. Działania
wojenne z okresu II wojny światowej
pozostawiły w okolicy liczne ślady
Hel - fortyfikacje.
w postaci okazałych obiektów militarnych, które można podziwiać do dziś. Niewątpliwą atrakcją dla turystów odwiedzających Hel
jest słynne fokarium, czyli Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Dwa
razy dziennie, o godz. 11.00 i 14.00 można oglądać karmienie zwierząt, natomiast przez cały
czas obserwować można rozmaite zabawy jakimi foki raczą się podczas pływania w basenach.

JASTARNIA
Jastarnia należy do najbardziej popularnych miejscowości letniskowych w Polsce północnej, która powstała z połączenia dwóch osad: Jastarni Puckiej i Boru,
czyli Jastarni Gdańskiej. Obecnie swoim zasięgiem
obejmuje Kuźnicę, która stanowi dzielnicę Jastarni,
a także słynne kąpielisko, Juratę. Tradycyjna zabudowa rybacka, jaka przetrwała w Jastarni do dziś, nadaje
temu miejscu wyjątkowy charakter, a spacer rybackimi
uliczkami staje się niezapomnianym przeżyciem dla
każdego turysty. Należy również zwrócić uwagę na
neobarokowy kościół, cieszący się dużą popularnością
wśród turystów. Wybudowana w okresie międzywojennym świątynia wyróżnia się marynistycznym wystrojem
wnętrza. Biało – niebiesko – seledynowe kolory, które
zastosowano w środku podkreślają przywiązanie parafian do morza i jego tradycji.
Jastarnia - dawna zabudowa rybacka i fragment
kościoła Nawiedzenia NMP.

LĘBORK

Lębork to powiatowe miasto o średniowiecznym rodowodzie, którego powstanie związane jest
z Zakonem Krzyżackim. Wizytówką Lęborka jest Sanktuarium św. Jakuba, stanowiące element
szlaku kulturowego zwanego Pomorską Drogą Św. Jakuba oraz zrewiatalizowane niedawno
XIV-wieczne mury obronne i baszty. Głównym traktem spacerowym Lęborka i reprezentacyjną
ulicą miasta jest ul. Staromiejska,
na której zachowały się pochodzące z XIX i XX w. eklektyczne kamienice. Ulica Staromiejska łączy się
z dawnym starym rynkiem, obecnie
Placem Pokoju. Z placu doskonale
widoczna jest ceglana bryła gotyckiego kościoła św. Jakuba wzniesionego w XIV-XV w. Charakterystycznym elementem architektury jest
potężna wieża zakończona bogato
zdobionym schodkowym szczytem.
Lębork - Baszta Bluszczowa i fragment murów miejskich.
W sąsiedztwie kościoła podziwiać
można, odbudowane fragmenty średniowiecznych fortyfikacji. W XIV w. Lębork otoczony był ponad 1200-metrowym pierścieniem murów obronnych z bramami i basztami. Do dziś przetrwały
znaczne fragmenty fortyfikacji w postaci ciągów murów oraz baszt, w tym najlepiej zachowana,
narożna Baszta Bluszczowa. Przy ul. Przyzamcze wznosi się dawny kompleks krzyżackiego
zamku. Okazała budowla pochodząca z XIV była niegdyś siedzibą wójta krzyżackiego. Liczne
przebudowy zatarły niestety dawny charakter warowni. Dziś w potężnym budynku mieści się
sąd i prokuratura. Z dawnego zespołu zamkowego zachowały się jeszcze spichlerz oraz młyn.

ŁEBA
Łeba położona jest w północnej
części powiatu lęborskiego pomiędzy jeziorami Łebsko i Sarbsko,
przy ujściu rzeki Łeby do Morza
Bałtyckiego w otulinie lasów Słowińskiego Parku Narodowego
oraz Rezerwatu Mierzei Sarbskiej.
Rozwój komunikacji kolejowej i drogowej zapoczątkował turystyczne
dzieje miasta. Ze względu na swe
krajobrazowe i przyrodnicze walory,
Łeba stała się wówczas ulubionym
„Neptun” na łebskiej plaży.
miejscem wypoczynku niemieckich
gwiazd i artystów. Intensywny rozkwit miejscowości pod względem turystycznym przyniosły
dopiero lata powojenne. Począwszy od kwietnia 1945 r. aż po dzień dzisiejszy, Łeba jest chętnie odwiedzanym kurortem letniskowym, a także ważnym ośrodkiem rybackim.
tekst: Ewa Horanin Prezes LOT Łeba - Błękitna Kraina

PUCK
Kościół farny św. Piotra i Pawła
z XIV-XV stulecia to najcenniejszy
zabytek miasta. Wnętrze posiada
piękny wystrój z wyróżniającym się
XVIII-wiecznym ołtarzem głównym
oraz kaplicą Wejherów. Co roku
w odpust św. Piotra i Pawła przypływają swoimi łodziami do puckiej
fary kaszubi z całej Mierzei Helskiej. Wydarzenie to zwane Morską
Pielgrzymką Rybaków cieszy się
dużą popularnością wśród turyRynek w Pucku.
stów, którzy chętnie przybywają do
Pucka by uczestniczyć w tej uroczystości. Oprócz portu i mariny najważniejszym miejscem
w Pucku jest rynek. W ostatnich latach pieczołowicie odrestaurowany, stanowi dziś wizytówkę
miasta. Ozdobą placu jest neogotycki ratusz oraz kamieniczki z XVIII- XIX w. We wschodniej pierzei rynku, w tzw. Kamienicy Mieszczańskiej znajduje się Muzeum Ziemi Puckiej.
    

SWARZEWO

Swarzewo należy do najważniejszych miejsc kultu maryjnego na Pomorzu. Gotycka rzeźba
Matki Bożej Królowej Polskiego Morza, przyciąga od wieków rzesze pielgrzymów. Słynąca
z cudów figura znajduje się w ołtarzu głównym swarzewskiego Sanktuarium. W obecnym trzecim już
kościele w Swarzewie figura mieści
się w ołtarzu głównym, ale jest odkrywana tylko okazjonalnie. Sama
świątynia pochodząca z 1880 r. należy do najciekawszych przykładów
neogotyku na Pomorzu. Posiada
bogaty wystrój wnętrza, głównie
neogotycki. Wyróżniają się piękne
ołtarze (główny i boczne), a także
Swarzewo - monumentalna bryła Sanktuarium MB Swarzewskiej.
okazała polichromia. Wyjątkowo
interesujący jest obraz – mapa z 1684 r., który ukazuje Mierzeję Helską z okolicą oraz zilustrowaną drogę jaką przebyła cudowna figura zanim znalazła się ostatecznie w Swarzewie.
    

WEJHEROWO

Jedno z najładniejszych pomorskich
miast, założone zostało w połowie
XVII w. Miasto zasłynęło z pięknie
usytuowanej na wzgórzach kalwarii, która przez Pomorzan zwana
jest Kaszubską Jerozolimą. Wejherowo zyskało dzięki temu miano
Duchowej Stolicy Kaszub, do której
przybywają rzesze pielgrzymów.
Kalwaria to najcenniejszy zespół zabytkowy w mieście. i jeden z najcenniejszych na Pomorzu. Ufundowana
Plac Wejhera - wejherowski rynek.
została przez Jakuba Wejhera w połowie XVII w. W 1643 r. ufundował pierwszy kościół pw. Św. Trójcy w ówczesnej Wejherowskiej
Woli, a kilka lat później sprowadził franciszkanów i wybudował dla nich klasztor. Sercem miasta
jest uroczy rynek (plac Wejhera), gdzie wznosi się okazały kościół farny pw. Św. Trójcy z 1755,
powstały na miejscu pierwszej świątyni. Z wystroju godne uwagi są późnobarokowe ołtarze i ambona. Na rynku wyróżnia się też unikalny w swej architekturze ratusz z 1908 r. z Salą Tradycji
i Historii Wejherowa, gdzie prezentowane są makiety miasta i kalwarii. Wejherowska Starówka,
choć mała należy do najurokliwszych na Pomorzu. Zadbane kamienice i uliczki nadają jej wyjątkowego klimatu. O kaszubskim charakterze miasta przypomina Szlak Alfabetu Kaszubskiego,
który za pomocą granitowych tablic wyznaczony został na ulicach śródmieścia.
  
  

WŁADYSŁAWOWO

Magnesem przyciągającym turystów
do Władysławowa jest morze i doskonale rozwinięta infrastruktura turystyczna. Do niewątpliwych atrakcji
tutejszych plaż należy ich malowniczość, gdyż część z nich znajduje się
u podnóża stromego klifu, inne zaś
pokryte są kamieniami. Szczególnie
cenny przyrodniczo i krajobrazowo
jest Wąwóz Chłapowski stanowiący
osobliwy rezerwat przyrody i wyjątkowe miejsce widokowe. W centrum
Aleja Gwiazd Sportu we Władysławowie.
miasta atrakcją jest górująca nad
całą okolicą wieża Domu Rybaka, widoczna z odległości kilku kilometrów. Na szczycie znajduje
się punkt widokowy. Nieopodal zlokalizowany jest port rybacki i jachtowy z promenadą spacerową
na falochronie. Port udostępniony jest do zwiedzania. Z miejsc wartych zobaczenia należy wymienić Aleję Gwiazd Sportu, gdzie swoje pamiątkowe spiżowe gwiazdy mają najwybitniejsi polscy
sportowcy oraz willa „Hallerówka” w której mieści się obecnie izba pamięci „Błękitnej Armii”.
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