
turystyczne
Najc iekawsze  mie jsca 
Tur ystyka  aktywna 
Interesujące  wydarzenia

ATRAKCJE   •   KULTURA   •   REKREACJA   •   WYPOCZYNEK   •   ZABYTKI

powiatu wejherowskiego

Atrakcje
Piątek, 12 lipca 2019 r.              
Nr 1 (5) NAKŁAD 27 000 EGZ.

Dodatek promocyjny sfinansowany ze środków Samorządu Powiatu Wejherowskiego i Miasta Wejherowa.





3d o d a t e k  t u r y s t y c z n y  /  w w w . g w e 2 4 . p l

Wzgórza, lasy, jeziora, malownicze krajobrazy, zabytki, niepowtarzal-
na kuchnia, a także kultywowane od wieków tradycje ludowe – to 
właśnie Kaszuby, jeden z najpiękniejszych regionów naszego kraju. 

Piękno i wyjątkowość Kaszub od lat przyciąga-
ją turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Tę 
malowniczą krainę zamieszkują Kaszubi, którzy 
mają swój własny język, flagę, godło i hymn. Co 

ważne, kaszubski język nie jest gwarą – jego sta-
tus prawny został uregulowany stosowną usta-
wą w 2005 r. Został zdef iniowany wówczas jako 
język regionalny.

Kaszubski coraz częściej obecny jest w życiu pu-
blicznym całego regionu. Zarówno w stolicy powia-
tu, jak i w gminach zauważymy kaszubskie nazwy 
miejscowości. Na terenie powiatu wydawanych jest 
kilka czasopism kaszubskich, np. „Pomerania”.

Herbem Kaszub jest czarny gryf na żółtym (zło-
tym) tle. Flaga kaszubska jest odzwierciedleniem 
kolorów z herbu. Składa się z dwóch poziomych 
pasów, czarnego u góry i żółtego u dołu. Bardzo 
często używane są też żółte flagi, z umieszczonym 
na środku czarnym gryfem. Kaszubi mają swój 
hymn, a właściwie dwie pieśni pełniące jego rolę. 
Autorem pierwszej jest Hieronim Derdowski, któ-
ry umieścił ją w swoim poemacie „O panu Czôrliń-
sczim co do Pucka po sécë jachôł”. Popularna ka-
szubska pieśń patriotyczna „Zemia Rodnô” Jana 
Trepczyka, to drugi utwór pełniący rolę hymnu. 

Kaszubi mogą się pochwalić wieloma dziedzina-
mi twórczości ludowej, z których najbardziej zna-
ny jest haft kaszubski oraz rogarstwo. W hafcie 
używa się kilku kolorów, którym przypisuje się od-
powiednie znaczenia. Zielony odzwierciedla lasy 

i łąki, niebieski morze, niebo i jeziora, a żółty piasek 
morski i bursztyn. Ponadto używa się nici czerwo-
nej, czarnej, złotej i srebrnej. Wzory haftu bardzo 
często wykorzystywane są na ceramice użytko-
wej lub różnego rodzaju pamiątkach. Co roku 
w gminie Linia odbywa się konkurs haftu, który 
jest największą i najbardziej znaną imprezą pro-
mującą piękno haftu kaszubskiego. Kaszubi znani 
są także z zamiłowania do zażywania tytoniowego 
proszku, zwanego tabaką. Do jego przechowywa-
nia służą przede wszystkim tabakiery wykonywa-
nie z krowiego rogu. Warto również wspomnieć 
o instrumentach używanych przez kaszubskie ze-
społy ludowe. Do najbardziej popularnych należą 
diabelskie skrzypce i burczybas. Pierwszy przypo-
mina długi kij na szczycie którego umieszczona 
jest podobizna brodatego diabła, a drugi beczułkę 
z wystającym pękiem końskiego włosia. 

Jedną z form promocji kaszubszczyzny są zjaz-
dy Kaszubów organizowane od 1999 r. Do tej pory 
Kaszubi gościli niemal we wszystkich głównych 
miastach Pomorza. W powiecie wejherowskim 
Światowy Zjazd Kaszubów odbył się już trzykrot-
nie, w Redzie, Rumi, a w ubiegłym roku w Luzi-
nie. Takie zjazdy są doskonałą okazją do promocji 
walorów całego powiatu wejherowskiego oraz 
ogromną promocją kultury kaszubskiej, poprzez 
muzykę, stroje oraz kuchnię regionalną.

Wyjątkowa przyroda 
i kultura Kaszub



Wejherowo
– tu trzeba przyjechać!
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Wejherowo, nazywane duchową stolicą Kaszub, to XVII-wieczna 
perła na mapie północnej Polski, bowiem skrywa wiele sakralnych 
obiektów o niepowtarzalnym klimacie i wyjątkowej architekturze.

Wejherowo oferuje tury-
stom oraz mieszkańcom licz-
ne atrakcje i rozmaite formy 
spędzania wolnego czasu. 
Miasto jest pełne urokliwych 
zakątków oraz interesują-
cych wydarzeń, które spełnią 
oczekiwania zarówno osób 

poszukujących w sercu Ka-
szub relaksu i wyciszenia, jak 
również miłośników aktyw-
nych form wypoczynku. 
Wejherowo to miejsce, w któ-
rym historia, nowoczesność 
i przyroda wzajemnie się 
przenikają, współtworząc wy-

jątkowy klimat. Miejski ka-
lendarz imprez kulturalnych, 
artystycznych i sportowych 
jest bogaty i różnorodny, co 
sprawia, że Wejherowo to do-
bre miejsce do życia oraz obo-
wiązkowy punkt na turystycz-
nej mapie Kaszub!

WARTO ZOBACZYĆ:
Kalwaria Wejherowska
– zespół 25 kaplic położo-
nych na trzech leśnych 
wzgórzach wokół Wejhero-
wa oraz jednej ulokowanej 
w centrum miasta. Ich fun-
datorem jest Jakub Wejher, 
założyciel miasta. Kalwaria 
Wejherowska uchodzi za 
klejnot architektury sakral-
nej w Polsce. Według miej-
skiej legendy, odległości 
pomiędzy kaplicami pokry-
wają się z poszczególnymi 
etapami męczeńskiej dro-
gi, jaką przebył Jezus Chry-
stus w Jerozolimie (5 936 
kroków). Wzgórza Kalwarii 
Wejherowskiej są miejscem 
odpustów, nabożeństw Dro-

gi Krzyżowej i inscenizacji 
wejherowskiego Misterium 
Męki Pańskiej.
Kościół Klasztorny oo. 
Franciszkanów pw. Św. 
Anny – Sanktuarium Pa-
syjno-Maryjne wzniesione 
przez Jakuba Wejhera w la-
tach 1648-1650. Najwięk-
szym skarbem kościoła 
jest słynący łaskami Obraz 
Matki Bożej Wejherowskiej 
Uzdrowienie Chorych na 
Duszy i Ciele, koronowany 
przez Ojca Świętego Jana 
Pawła II. W podziemiach 
klasztoru znajdują się m.in. 
krypty rodu Wejherów – 
(www.sanktuarium.wejhe-
rowo.pl), Biuro Informacji 
Pielgrzymkowo-Turystycz-

nej, ul. Reformatów 19, tel. 
58 672 17 55.
Ratusz Miejski – architek-
toniczna i turystyczna wi-
zytówka Wejherowa zbu-
dowana w stylu empire. We 
wnętrzach ratusza można 
podziwiać makiety zabytko-
wego centrum miasta i Kal-
warii Wejherowskiej. Zwie-
dzający znajdą tam również 
Salę Historyczną – „Wejhero-
wo okresu międzywojenne-
go”, w której przygotowano 
ekspozycję przedstawiającą 
historię miasta Wejherowa.
Zespół pałacowo-parkowy 
– obiekt turystyczny, na któ-
ry składa się zrewitalizowany 
Park Miejski oraz Pałac Prze-
bendowskich i Keyserling-
ków, malowniczo położony 
na pograniczu zabytkowego 
centrum miasta oraz Kal-
warii Wejherowskiej. W par-
ku znajduje się amfiteatr 
miejski, dwie restauracje, 
letnia scena, podświetlona 
fontanna, plac zabaw dla 
dzieci, siłownia fittnes, wo-
liery z bielikami żurawiami, 
ścieżki przyrodnicze, a także 
letnia biblioteka i wypoży-
czalnia rowerów wodnych, 
którymi można popływać po 
kanałach wodnych. Obecnie 
w Pałacu mieści się siedziba 

Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej (ul. 
Zamkowa 2a, tel. 58 
736 18 21, www.mu-
zeum.wejherowo.pl).
Szlak Kaszubskich 
Nut – Top Produkt 
Pomorza w kategorii 
Turystyka. Na 14 granito-
wych obeliskach w rożnych 
częściach miasta umiesz-
czone zostały fragmenty 
tradycyjnej melodii kaszub-
skiej, tworząc trasę wiodącą 
pośród najpopularniejszych 
atrakcji turystycznych mia-
sta, jak m.in. Stary Rynek 
z pomnikiem Jakuba Wej-
hera i fontanna św. Fran-
ciszka, Kalwaria Wejhe-
rowska czy Park Kaszubski. 
Zwieńczeniem Szlaku jest 
umieszczona w Parku im. 
Aleksandra Majkowskiego 
interaktywna ławka z po-
stacią Kaszuby odgrywają-
cego na akordeonie abeca-
dło kaszubskie.
Filharmonia Kaszubska
 – Wejherowskie Centrum 
Kultury to nowoczesny, wie-
lofunkcyjny obiekt posiada-
jący salę kinową, koncertową 
i teatralną oraz galerię wy-
stawienniczą, salę konferen-
cyjną i kawiarnię. Budynek 

c h a -
rakteryzuje się nowoczesną, 
nietypową formą architekto-
niczną. Jego bryła nawiązuje 
do kształtu łodzi, co podkre-
śla morskie tradycje Wejhe-
rowa. Na dachu budynku 
usytuowany jest taras wido-
kowy, z którego w sezonie 
letnim można podziwiać pa-
noramę Wejherowa. (Więcej 
informacji można znaleźć na 
stronie internetowej filhar-
monii – www.wck.org.pl.)
Inne atrakcje turystyczne – 
w Wejherowie znajduje się 
dużo więcej miejsc wartych 
uwagi. Zachęcamy również 
do zwiedzenia m.in. Kościoła 
pw. Św. Trójcy znajdującego 
się na wejherowskim rynku, 
oraz obejrzeniu zabytkowe-
go wozu strażackiego przy 
ul. 3 Maja. Jesteśmy przeko-
nani, że wizyta w Wejhero-
wie będzie niezwykle miłym 
przeżyciem. Zapraszamy do 
odwiedzenia serca Kaszub!



- Latem w Wejherowie będzie sportowo, naukowo, 
ekologicznie i artystycznie – mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Trady-
cyjnie wejherowskie instytucje kulturalne przygo-
towały ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży, którzy lato będą spędzać w mieście. 
Dorośli będą mogli skorzystać z zajęć rekreacyjno-
sportowych, które odbywać się będą w wejherow-
skim parku. Zapraszamy także na koncerty letnie 
do parku  i projekcje filmów do Kina pod Gwiazda-
mi. Każdy znajdzie z pewnością coś dla siebie. 

Aktywnie w parku

Chcesz aktywnie spędzić wakacje? Zaprasza-
my do Parku Miejskiego! JOGA w każdą niedzielę 
o godz. 9.30, na polanie przed pałacem (od 30.06 
do 25.08). ZUMBA w każdą środę o godz. 18.30 
przy altanie - w tym czasie dla dzieci przygoto-
wany będzie kącik animacyjny (od 3.07 do 28.08).
AKTYWNE SOBOTY o godz. 9 (od 29.06 do 31.08)

Bezpłatne wycieczki po Wejherowie 
i Kalwarii Wejherowskiej

Szlak głównych atrakcji miasta wraz z Kalwarią 
Wejherowską można zwiedzić bezpłatnie z prze-
wodnikiem od 1 lipca do 30 sierpnia. Zwiedzanie 
rozpoczyna się o godz. 11 przy pomniku Jakuba 
Wejhera. Zgłoszenia grup zorganizowanych przyj-
mowane są pod nr tel. 58 677 70 58.

Zwiedzamy ratusz

W zabytkowym ratuszu na turystów czekają 
m.in. sala historii i tradycji, cela więzienna, ma-
kiety miasta oraz Kalwarii Wejherowskiej, a tak-
że multimedialna Sala Historyczna „Wejherowo 
okresu międzywojennego”. Ratusz dostępny dla 
zwiedzających: od poniedziałku do piątku w godz. 
9 -15, a w soboty i niedziele w godz. 11-15.  

Spacery edukacyjne
w Parku Miejskim 

W wakacje dzieci w wieku od 7 do 11 lat będą 
mogły wziąć udział w spacerach edukacyjnych 
w wejherowskim parku. Zapraszamy na dwa wa-
rianty spaceru: jeden zapoznający z roślinnością 
parku i drugi pozwalający bliżej przyjrzeć się 
jego mieszkańcom. Spacery odbywają się w każ-
dy wtorek i czwartek w godz. 11-12 lub godz. 13-14. 
Zapisy w godz. 7-15, tel. 668 686 490. 

Wejherowskie Kino pod Gwiazdami
 
Plenerowe emisje f ilmów w każdy czwartek 

lipca i sierpnia w Amfiteatrze w Parku Miejskim. 
Seanse pod gołym niebem zaczynamy o godz. 
21.30. W razie opadów deszczu projekcje odby-
wają się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie.  

Lato z Filharmonią Kaszubską

W każdą niedzielę, o godz. 17 zapraszamy na 
Koncerty letnie na małej scenie w parku. Zapra-
szamy także na taras widokowy Filharmonii Ka-
szubskiej w godz. 14-19. Zapraszamy również do 
kina, na spektakle i warsztaty letnie dla dzieci. 

Biblioteka Letnia 

Pasjonaci czytania na świeżym powietrzu będą 
mogli skorzystać z plenerowego  punktu biblio-
tecznego na tarasie wejherowskiego pałacu. Let-
ni punkt biblioteczny otwarty będzie w czwartki 
i piątki w godz. 14–18. Odbywać się będą także 
literackie happeningi pod hasłem „Chodliwa 
Poczytalnia” oraz pokazy teatrzyku Kamishibai. 
Dodatkowo odbędą się dwa spacery z zielarzem-
fitoterapeutą Michałem Konkelem po parku do-
tyczące ziołolecznictwa - 11 lipca i 29 sierpnia 
o godz. 17.

Wakacje w bibliotece

Biblioteka organizuje także wydarzenia otwarte, 
podczas których odbędą się pokazy spektakli dla 
dzieci w wykonaniu teatru „Blaszany bębenek”. 
12 lipca o godz. 10 - „Dzwonnik z Notre Dame”.

Lato z piłką

Prezydent Wejherowa oraz Wejherowskie Cen-
trum Kultury zapraszają dzieci szkół podstawowych 
na „Lato z Piłką 2019”. Zajęcia dla dzieci z klas III-VI 
będą odbywały się od 1 do 12 lipca w godz. 9.30-
12.30. na boisku „Jamajka ” przy ul. Partyzantów. 

Folk Warsztaty w WCK

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza dzieci 
i młodzież na Folk Warsztaty w pracowniach Fil-
harmonii Kaszubskiej z zakresu m.in.  fotografii, 
robotyki i programowania, tańca, szycia zabawek, 
szycia opasek na głowę i muszek, nauki herbu, 
papierowej wikliny, ceramiki, litografii i teatru. 
(Więcej na str. wck.org.pl) 
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Lato w Wejherowie
pełne atrakcji
Fitness, zumba i joga w parku, kino pod gwiazdami, biblioteka w par-
ku, letnie koncerty, spacery edukacyjne da dzieci i wycieczki po mie-
ście z przewodnikiem – takie letnie atrakcje przygotowano w Wejhero-
wie. Jak podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt, tegoroczna oferta 
dla mieszkańców Wejherowa i turystów będzie różnorodna i bogata.
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Kaszubska 
Jerozolima
Wizytówką powiatu jest ponad 360-letnia Kalwaria Wejhe-
rowska, która należy do najstarszych w Polsce, obok Zebrzy-
dowskiej czy Pakoskiej. Jej wyjątkowy urok przyciąga turystów 
i pielgrzymów z całego kraju.

Czy wiesz że:
–  cała trasa liczy 4,6 km i pokonanie jej zajmuje 

około 3 godzin
– droga krzyżowa obejmuje 14 stacji, zaczynając 

od Pałacu Piłata a kończąc przy Grobie Pańskim
–  jako pierwsza na Kalwarii została wybudowa-

na w 1649 r. Kaplica Pierwszego Upadku Chry-
stusa, którą ufundował ksiądz Mateusz Judycki

–  Kaplica Spotkanie Chrystusa z Matką Bożą 
ma wyszukany kształt rotundy na planie róży. 
Ufundowana została przez pierwszą żonę Jaku-
ba Wejhera, Annę Elżbietę Schaffgotsch

– największą kaplicą jest Kościół Trzech Krzy-
ży, centralne miejsce nabożeństw kalwaryjskich. 
Na uwagę zasługuje celowo wykonane pęknię-
cie ściany, nawiązujące do rozerwanej zasłony 
w świątyni Jerozolimskiej

– Kaplica Domu Kajfasza, wybudowana w latach 
1650-1654, jest najwyżej położoną kaplicą na Kalwa-
rii Wejherowskiej – 112,24 m nad poziomem morza 

– jedyną budowlą wykonaną z wapienia ciosa-
nego jest Kaplica Grobu Chrystusa,  ufundowa-
na przez Annę Konstancję Wejherównę, córkę 
Mikołaja Wejhera

Składa się z 25 barokowych kaplic zlokalizowa-
nych na morenowych wzgórzach w południowej 
części miasta. Niektóre źródła podają, że odległo-
ści między kapliczkami równe są odległościom 
między przystankami Drogi Krzyżowej Chrystusa 
w Jerozolimie, a pod każdą z kaplic znajduje się 
garść ziemi świętej. Szczególną uroczystością, któ-
ra każdego roku przyciąga rzesze wiernych jest co-
roczne Misterium Męki Pańskiej. Jest ono odwzo-
rowaniem Jezusowej drogi krzyżowej. Przebrani 
w stylizowane stroje aktorzy, będący częścią grupy 
Misterników Kaszubskich, wcielają się w rolę biblij-
nych postaci. Na Kalwarii Wejherowskiej podczas 
odpustów można spotkać się z unikalnym kaszub-
skim zwyczajem, nieznanym w innych regionach 
Polski – tańcem feretronów, czyli świętych obra-
zów. Pokłon feretronów jest najważniejszym mo-
mentem zamykającym uroczystości odpustowe.

Duchową opiekę nad Sanktuarium sprawuje 
Zakon Ojców Franciszkanów, których do miasta 
sprowadził w 1647 r. Jakub Wejher.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej w latach 
2006-2008 Kalwaria Wejherowska została pod-
dana całkowitej renowacji. Po odnowieniu stała 
się jedną z największych atrakcji turystycznych 
Powiatu Wejherowskiego.
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Ich różnorodna architektura i bogata histo-
ria są czymś, co warto bliżej poznać. Każdy, 
nawet najbardziej wymagający turysta, znaj-
dzie tu bowiem miejsce do wypoczynku i re-
laksu, czy też kontaktu ze sztuką i przyrodą. 
A wszystko to w  otoczeniu pięknie odrestau-
rowanych parków czy przypałacowych ogro-
dów, które zachwycają bogatą roślinnością, 
aranżacją oraz ustronnymi zakątkami. 

Na terenie powiatu wejherowskiego istnia-
ło kiedyś ponad 100 tego rodzaju obiektów. 
Niestety nie wszystkie udało się zachować do 
dnia dzisiejszego.  

Na szlaku znajdziemy: Pałac Ciekocinko ze 
znamienitą stajnią i zawodami Baltica Equ-
estrian Tour, Lisewski Dwór z myśliwskimi 
klimatami, pałace w Godętowie, Jackowie, 
Sasinie, Zwartowie, dwory w Bychowie i Bor-
kowie, oraz dworki w Gościęcinie, Kurowie, 
Salinie. Część z nich to ośrodki kultury - tak 
jak Dworek Drzewiarza w Gościcinie, Dworek 
pod Lipami w Rumi czy też muzea - takie jak 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej działające w Pałacu Przebendow-
skich i Keyserlingków w Wejherowie. Ponad-
to w sąsiednim powiecie puckim odwiedzić 
można Zamki w Krokowej czy Rzucewie, pa-
łace i dwory w Kłaninie, Prusewie, Rekowie 
Górnym czy Żarnowcu. 

Większość z wymienionych obiektów współ-
pracuje ze sobą biorąc udział w projekcie unij-
nym  pt. „Waloryzacja dworów dla rozwoju tu-
rystyki na obszarach wiejskich Południowego 
Bałtyku”, w ramach trzyletniego Programu 
Dwory Południowego Bałtyku, finansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Dzięki współpracy samorządów ze Sto-
warzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne 
oraz właścicieli i zarządców tych zabytkowych 
obiektów, będzie można lepiej poznać ich ofer-
tę, zarówno biznesową jak i kulturalną. 

W ramach działań projektowych odbyła się 
pierwsza edycja Festiwalu Dworów i Pałaców 
Północnych Kaszub. W wydarzeniu uczest-
niczyło 13 obiektów, które odwiedziło około 
trzech tysięcy gości. Wśród zaplanowanych 
zadań na dwa kolejne lata jest wydanie pu-
blikacji z ofertą familijną w trzech językach, 
skrzynki w ramach geocachingu oraz oznako-
wanie szlaku rowerowego. 

Warto skorzystać z szerokiej oferty dwo-
rów i pałaców, począwszy od kwater agrotu-
rystycznych poprzez sezonowe i całoroczne 
hotele i restauracje, aż po instytucje kultury, 
ukazujące dziedzictwo kulturowe Kaszub i hi-
storię tych ziem.

Dwory i pałace Kaszub Północnych
Jednym z wyróżników Ziemi Wejherowskiej jest duża ilość obiektów dworsko-pałaco-
wych, które wspólnie z zabytkami z sąsiednich powiatów – puckiego i lęborskiego two-
rzą „Szlak Dworów i Pałaców Północnych Kaszub”.

Lisewo

Gościęcino

Gościcino
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Dwory i pałace Kaszub Północnych
Jednym z wyróżników Ziemi Wejherowskiej jest duża ilość obiektów dworsko-pałaco-
wych, które wspólnie z zabytkami z sąsiednich powiatów – puckiego i lęborskiego two-
rzą „Szlak Dworów i Pałaców Północnych Kaszub”.

Ciekocinko Wejherowo

Sasino

Godętowo



Dania charakteryzują się prostotą i niezwykłą 
kompozycją smaków. Głównym składnikiem 
potraw są ryby, które przygotowuje się na wiele 
różnych sposobów. W kaszubskim menu moż-
na znaleźć także grzyby, leśne jagody, warzywa, 
drób i dziczyznę. 

Wiele z tych potraw wpisanych jest na listę po-
traw tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Z powiatu wejherowskiego pochodzi 
16 przepisów wpisanych na of icjalną listę potraw 
tradycyjnych, które stanowią element dziedzic-
twa kulturowego regionu i wytwarzane są tra-
dycyjnymi metodami wykorzystywanymi co naj-
mniej od 25 lat. 

Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa była jedną 
z pierwszych osób z terenu powiatu wejherow-
skiego, której przepis na „Kaczkę po Pomorsku” 
wpisany został na listę produktów tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Turyści 

coraz częściej sięgają po takie lokalne produkty, 
doceniając ich unikatowe właściwości, wysoką 
jakość i niepowtarzalny smak.

Dziedzictwo kulinarne
Ziemi Wejherowskiej
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Jednym z elementów dziedzictwa kulturowego Kaszub jest 
kuchnia kaszubska, która wykorzystuje bogactwo tutejszych 
lasów, jezior, sadów, łąk, pól  i mórz.

Lista produktów tradycyjnych 
z powiatu wejherowskiego:

1. Kaczka po pomorsku 
2. Nalewka jagodowa
3. Borówka z gruszką po pomorsku
4. Żurawina z jabłkiem i chrzanem
5. Pasztet z pomuchla
6. Smalec ze skwarkami
7. Śledź solony z beczki w zalewie 

słodko-kwaśnej
8. Borowiki suszone w śmietanie
9. Amoniaczki 
10. Śledź bałtycki po rybacku 
11. Pùlwerkùch/ dëszny kùch
12. Kaszubski kuch marchewny
13. Choczewskie wino z dzikiej róży
14. Wołowina szmurowana po 

kaszubsku
15. Kiełbasa choczewska
16. Szynka z kołnierzykiem

KACZKA PO POMORSKU

HALINA ŁUC I JEJ KUCH MARCHEWNY

ŚLEdź BAŁTYCKI PO RYBACKU 
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44-metrowa wieża widokowa, a wokół rabaty kwiatowe tworzące 
„tęczówkę” - to „Kaszubskie Oko”, jedna z atrakcji turystycznych 
powiatu wejherowskiego, znajdująca się w Gniewinie.

Te ptaki są wyjątkowe pod każ-
dym względem: są największe na 
świecie, bardzo szybko biegają, 
zaskakują wyglądem (mają bar-
dzo małe głowy na długiej, cien-
kiej szyi) i pomimo tego, że mają 
skrzydła, to nie latają.

Spójrz z góry
na Kaszuby

To miejsce jest jednym z „obowiązkowych” dla tu-
rystów odwiedzających powiat wejherowski. Z góry 
wieży widokowej rozciąga się przepiękna panora-
ma Kaszub, a w kompleksie turystyczno-rekreacyj-
nym można ciekawie spędzić czas z rodziną. 

Nazwa „Kaszubskie Oko” nie jest przypadkowa, 
ponieważ kompleks z lotu ptaka przypomina 
kształtem oko. Najważniejszym jego elementem 
jest „źrenica”, czyli 44 metrowa wieża widokowa, 
kopiec na którym stoi wieża oraz rabaty kwiato-
we stanowiące „tęczówkę oka”. Pergole rozciąga-
jące się wzdłuż ścieżki spacerowej symbolizują 
zarys rzęs. Aby dotrzeć na platformę widokową 
na szczycie wieży, trzeba pokonać 212 schodów 
lub wjechać windą. Przy dobrej widoczności 
zobaczymy z wieży Morze Bałtyckie oraz more-

nowe wzgórza Jeziora Żarnowieckiego. Można 
stąd również dostrzec pozostałości po słynnej 
budowie elektrowni jądrowej. Ciekawostką jest 
widoczny z wieży, rozległy (122 ha powierzchni) 
zbiornik górny największej w Polsce elektrow-
ni szczytowo-pompowej oraz farma elektrowni 
wiatrowych.

W „Kaszubskim Oku” można miło i aktywnie 
spędzić czas z całą rodziną. Na terenie kom-
pleksu znajduje się bowiem: restauracja, mini 
pole golfowe i ziemne pole szachowe. Dzieciom 
z pewnością spodobają się naturalnych rozmia-
rów makiety dinozaurów, Triceratopsa i Tyran-
nosaurusa Rex, oraz makiety Stolemów (kaszub-
skich siłaczy) czy plac zabaw, zaprojektowany 
w kształcie pirackiego statku. 

Legenda głosi, że zanim 
Kaszubami całkowicie za-
władnął człowiek, krainą 
rządziły stolemy. Podobni 
byli do ludzi, lecz znacznie 
przewyższali ich wzrostem. 
Jedyną przewagą, jaką miał 
nad nimi człowiek, była mą-
drość. Z czasem stała się 
ona kluczowa, a olbrzymy 
zamieniły się w skały. Dziś 
spotkać ich możemy na te-
renie gminy Gniewino. Tak 
jak i ludzie tak i stolemy, 
charakteryzują się wyjąt-
kowością i różnorodnością. 
Stolem „Kaszub” zaprzy-
jaźniony ze Stolemem „Pił-
karzem” witają gości przy 
bramie wjazdowej do Gnie-
wina. „Rybaków” i „Rolni-
ków” spotkamy spacerując 
w Nadolu. A stolemową ro-
dzinę zobaczymy z „Kaszubskiego Oka”. 
Bez wątpienia warto znaleźć wszystkie 15 
f igur rozmieszczonych na terenie gminy 
Gniewino.

Olbrzymy witają przyjezdnychSpotkaj się
ze strusiem

I nie trzeba od razy wybierać się 
do Afryki, by spotkać te niezwykłe 
zwierzęta. Wystarczy odwiedzić 
strusią farmę w Kniewie (w gmi-
nie Wejherowo). Jest to nie lada 
atrakcja, nie tylko dla najmłod-
szych. Na wybiegach spotkać 
możemy kilkadziesiąt strusi afry-
kańskich. Przyglądać się możemy 
zarówno kilkudniowym piskla-
kom jak i kilkuletnim okazom. 
Gdy już dobrze poznamy strusią 
naturę, na farmie odwiedzić mo-
żemy również kozy, króliki, lamy, 
emu, osły, owce, kaczki, kury, gęsi 
i perliczki, które można karmić 

specjalnie przygotowaną dla nich 
żywnością.

Na taki właśnie spacer możemy 
wybrać się indywidualnie lub też - 
jak proponuje organizator - z prze-
wodnikiem, który opowie więcej 
o życiu zwierząt. Sklep znajdujący 
się na terenie farmy oferuje szero-
ką gamę oryginalnych wyrobów 
m.in. galanterię ze strusiej skóry, 
ozdobne strusie pióra, malowane 
wydmuszki i szale boa, które będą 
świetną pamiątką z wycieczki. Mi-
łośnicy kulinariów powinni od-
wiedzić znajdującą się na terenie 
kompleksu restauracje, w której 
spróbować można potraw ze stru-
siego mięsa oraz jaj.
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Park wodny 
Obowiązkową pozycję na liście miejsc wartych odwiedzenia na 
terenie powiatu wejherowskiego zajmuje Aquapark w Redzie, 
który należy do największych i najnowocześniejszych obiektów 
tego typu w Polsce.  

z rekinami

W upalny dzień lub kiedy pada deszcz warto całą 
rodziną wybrać się do parku wodnego i skorzystać 
z wielu atrakcji, które oferuje. Ten niezwykły kom-
pleks to idealne miejsce zarówno dla dzieci, jak 
i dla dorosłych. Na najmłodszych czeka bowiem 
przygoda na prawdziwym statku pirackim, zacu-
mowanym w basenie o głębokości 30 cm, wypo-
sażonym w armatki wodne i siedem zjeżdżalni. 
Na uwagę zasługuje zatopiony Zamek Krakena, 
w którym znajdują się niecki basenowe, ławeczki 
z masażerami karku i pleców oraz bicze wodne. 
Atrakcją jest także nietypowy wodospad w po-
staci wiadra z wylewającą się wodą. Oprócz tego 

Jeden w najciekawszych obiektów znajduje 
się w miejscowości Osetnik, niedaleko Sasina 
(gmina Choczewo). To zbudowana ponad 100 
lat temu latarnia morska Stilo.

Określana jest mianem jednej z najpiękniej-
szych latarni na polskim wybrzeżu. Położona 
na wysokiej, zalesionej wydmie, 1000 m od 
linii brzegowej, jest miejscem chętnie odwie-
dzanym przez turystów. 

Latarnię wybudowano w latach 1904-1906 
według projektu niemieckiego architekta Wal-
tera Körtego. Wzniesiono ją na szesnastokąt-
nym fundamencie z betonu i białego granitu, 
zaś korpus wykonano z gotowych elementów 

Ponad 100-letnia 
latarnia morska

metalowych. Początkowo la-
tarnia miała oświetlenie ga-
zowe, później wymieniono je 
na elektryczne.

W 2006 r., w stulecie otwar-
cia latarni, przeprowadzono 
gruntowny remont, m.in. po-
kryto korpus całkowicie nową 
warstwą farby. Od tej pory 
trzy poziome pasy w kolorach 
czarnym, białym i czerwonym, 
są charakterystyczną cechą la-
tarni Stilo. Do obiektu można 
dotrzeć pieszo, przez sosnowy 
las lub szlakiem rowerowym. 

Latarnię można zwiedzać 
codziennie od kwietnia do 
września w godzinach od 10 
do 17, a w okresie wakacyj-
nym od 10 do 19.

miłośnicy bardziej eks-
tremalnych doznań sko-
rzystać mogą ze spływu 
pontonem przez szkla-
ny tunel, wokół którego 
pływają jedne z najgroź-
niejszych drapieżników 
świata – rekiny. Ci, któ-
rzy przyjemność czerpią 
przede wszystkim z pły-
wania, mogą skorzystać 
z basenu sportowego 
z wydzielonymi torami. 
Nie lada atrakcją jest 
również wijąca się przez 
cały kompleks  leniwa 
rzeka o długości ponad 
300 metrów. 

Wizyta w aquaparku 
to doskonała rozrywka 
dla całej rodziny. W se-
zonie wakacyjnym park 
czynny jest codziennie 
od 8.00 do 23.00
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kulturę nad Jeziorem Żarnowieckim. Pomysłem 
zatrzymania czasu miało być muzeum, które 
stało się świadectwem tradycji regionu. Prace 
inwetaryzacyjne oraz konserwatorskie wykony-
wane zarówno przez specjalistów, jak i miesz-
kańców Nadola dały niesamowity efekt.

Dziś możemy zwiedzać całość kompleksu mu-
zealnego, w którego skład wchodzi między inny-
mi stodoła i chata (checz gburska), czyli dawniej 
część mieszkalna a, tuż przy niej mieści się ogród, 
wyjątkowo piękny wiosną i latem. Będąc w tam-
tym miejscu warto przyjrzeć się chałupie rybac-
kiej. Klimat, jaki stwarzają rozmieszczone na te-
renie kompleksu piękne przedmioty i rękodzieła 
pozwalają gościom przenieść się w zupełnie inne 
czasy i wyobrazić sobie, jak wówczas wyglądało 
życie codzienne. Muzeum proponuje zwiedzają-
cym szereg zajęć edukacyjnych nie tylko dla naj-
młodszych. W sezonie letnim na gości czekają 
dodatkowe atrakcje m.in. Dzień Chleba i Miodu, 
gdzie lokalni rzemieślnicy prowadzą sprzedaż 
własnych wyrobów i zdradzają niektóre tajniki 

produkcji. Skansen warto też odwiedzić w dniach 
trwającego Krancbalu – jarmarku folklorystycz-
nego lub podczas festynu kiszenia kapusty. 

Skansen jest, więc miejscem, które warto od-
wiedzić, zwłaszcza z rodziną.

Jak wyglądały wiejskie i rybackie chaty przed 
wiekami? Jakie narzędzia i sprzęty były w co-
dziennym użyciu. Nie trzeba podróżować w cza-
sie, by na własne oczy to zobaczyć. Wystarczy 
odwiedzić wyjątkowy skansen w Nadolu. 

Tu czas dosłownie zatrzymał się. Skansen w 
Nadolu to przede wszystkim zachowane do dziś 
zabytkowe budynki oraz przedmioty, jakimi ów-
cześni mieszkańcy posługiwali się na co dzień. 

Historia nadolskiego skansenu zaczyna się 
wyjątkowo, bo w momencie powstawania 
Elektrowni Jądrowej. Zmiany zarówno ekolo-
giczne jak i zwyczajowe związane z planowa-
ną inwestycją miały nieodwracalnie zmienić 

Zagroda Gburska 
i Rybacka

Muzeum Techniki 
Wojskowej „Gryf” 

Powstałe w 2015 r. na terenie byłej jednostki rakietowej w Dąbrów-
ce koło Luzina, stanowi nie lada gratkę dla miłośników militariów. 

W swoich zbiorach posiada pojazdy z czasów 
II wojny światowej, kolekcję zabytkowych cięża-
rówek, samochodów osobowych i transporte-
rów opancerzonych. Większość z nich to w peł-
ni sprawne technicznie pojazdy, które często 
biorą udział w inscenizacjach historycznych, 
plenerowych widowiskach batalistycznych 

czy imprezach eduka-
cyjnych, jak również 
w realizacji f ilmów do-
kumentalnych i fabu-
larnych. W 2013 r. czołg 
Pz.Kpfw. V „Panther” 
uczestniczył w pro-

dukcji f ilmu o po-
wstaniu warszawskim 
„Miasto 44” w reżyse-
rii Jana Komasy oraz 
serialu „Czas Hono-
ru”. Natomiast w 2015 
r. pojazdy z placówki 
zostały wypożyczone 
do f ilmu „Kamerdy-
ner” w reżyserii Filipa 
Bajona. Warto dodać, 
że muzealne pojaz-
dy wielokrotnie brały 
także udział  w pro-
dukcjach Bogusła-
wa Wołoszańskiego, 
w tym „Tajna historia 
XX wieku” i „Sensa-
cje XX wieku”. Część 
wystawy obejmuje 
również mundury, wy-
posażenie i uzbroje-
nie z czasów II wojny 
światowej i okresu po-
wojennego.

Dodatkową atrakcją 
jest możliwość zwie-

dzenia Muzeum Saperskiego „Explosive”, które 
posiada bogatą kolekcję sprzętu saperskiego, 
różnego typu amunicji, bomb czy min. 

Wizyta w muzeach to nie tylko wspaniała przy-
goda i sposób na spędzenie czasu z rodziną, ale 
przede wszystkim lekcja żywej historii.

Muzealne placówki czynne są codzienne w go-
dzinach od 10 do 18.



Trampolinowe 
szaleństwo
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Pogoda nie zawsze dopisuje i nie zawsze za-
chęca do spędzania czasu nad wodą czy na tu-
rystycznych szlakach. Warto się wtedy wybrać 
do parku trampolin. W powiecie wejherowskim 
funkcjonują dwa takie miejsca. 

Jumpcity 
w Rumi

To pierwszy park trampolin, któ-
ry powstał w powiecie wejherow-
skim. Został otwarty dwa lata temu 
w Porcie Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan. Udostępnia ponad 2 
tys. m kw. trampolin. Wśród atrak-
cji można wyróżnić: basen z gąb-
kami, trampolinę sportową Super 
- Quad o powierzchni blisko 20 m 
kw., ścieżki akrobatyczne, arenę do 
gry w zbijaka, arenę główną, tram-
poliny z koszami do ćwiczenia wsa-
dów oraz arenę gladiatorów. 

Ponadto w Jumpcity w Rumi znaj-
duje się Ninja Box. To atrakcja, jakiej 
jeszcze nie było w parkach tram-
polin. Pod nazwą Ninja Box kryje 
się tor przeszkód zawieszony nad 
basenem z gąbkami, gdzie można 
przetestować swoją siłę, spryt, wy-
trzymałość i równowagę. Strefa to 6 
elementów tworzących trasę, która 
dzięki opcji mierzenia czasu, jest 
idealnym miejscem na sprawdze-
nie swoich możliwości i rywalizację 
z przyjaciółmi. 

Trampoliny to nie tylko zabawa, ale doskonały sposób na poprawienie 
swojej kondycji f izycznej i zrzucenie paru kilogramów. Takie skakanie to 
bowiem spory wysiłek f izyczny. W ciągu zaledwie godziny można stracić 
nawet 1200 kcal! Warto dodać, że jest to też sposób bardzo bezpieczny - 
trampoliny są elastyczne, więc skakanie na nich znacznie mniej obciąża 
stawy (kostki, kolana) niż np. bieganie.

JumpSquad 
w Wejherowie

Drugi, podobny obiekt otwarty zo-
stał na początku tego roku w Wejhe-
rowie. Warto odwiedzić JumpSquad, 
jeśli chcesz: postawić „pierwsze kro-
ki” na trampolinie; poćwiczyć to, co 
już umiesz; po ciężkim dniu pozbyć 
się stresu; wydobyć sporą dawkę en-
dorfin. Znajduje się tu 5 stref tram-
polin, na których można świetnie się 
bawić z rodziną czy znajomymi. Albo 
przyjść po prostu się „wyskakać”, 
a przy okazji pozbyć się sporo kalorii. 

Atrakcje obiektu zapewnią każde-
mu mnóstwo dobrej zabawy. Obiekt 
dostosowany jest zarówno do dzie-
ci i młodzieży, które chcą po prostu 
poczuć radość ze skakania, jak i dla 

osób starszych, chcących poprawić 
swoją sprawność i kondycję fizyczną. 
JumpSquad to baseny z gąbkami, 
arena główna, czyli batuty poziome 
i skośne, ścieżka akrobatyczna - długa 
trampolina, gdzie bardziej doświad-
czeni skoczkowie mogą wykonywać 
triki i ćwiczenia gimnastyczne, kosze 
do koszykówki, ścianka wspinaczko-
wa oraz podesty do ćwiczeń parkour. 

Po wysiłku można zregenerować 
siły, korzystając z oferty bistro, gdzie 
na każdego czekają świeże i pysz-
ne desery, przekąski i napoje, które 
można skonsumować na przestron-
nej antresoli, pozwalając sobie na 
chwilę beztroski lub lektury.



Choczewo jest jedyną gminą w powiecie wej-
herowskim, posiadającą bezpośredni dostęp do 
morza. Długość linii brzegowej wynosi 17 km. Na 
miłośników nadmorskiego wypoczynku czekają 
tu piękne plaże, czysta woda, ścieżki spacerowe 
i powietrze nasycone dużą ilością jodu. 

Niezwykle urokliwe plaże w Lubiatowie, Sasinie 
i Słajszewie odwiedzane są głównie przez tury-
stów preferujących ciszę i spokój. Wraz z zalesio-
nymi wydmami, które oddzielają przymorskie łąki 
od morza, stanowią one wyjątkowo atrakcyjne 
miejsce do aktywnego wypoczynku i obserwacji 
natury. Nadmorski klimat, kojący szum morza 
oraz spacery morskim brzegiem pozwalają na re-
laks i odpoczynek od zgiełku dnia codziennego. 
Plaże usytuowane są wśród pięknych terenów le-
śnych, gdzie nie brakuje ścieżek pieszych i rowe-
rowych. Na wszystkich, których zmęczy leżenie 
na plaży, czeka latarnia morska Stilo. 

W słoneczne, wakacyjne dni przyjemnie można 
spędzić czas także nad jednym z malowniczych 
kaszubskich jezior. Do chętnie odwiedzanych 
jezior w tym rejonie należą: Żarnowieckie oraz 
Choczewskie. Jezioro Żarnowieckie, jedno z naj-
większych w tym rejonie, posiada bardzo dobrze 
rozbudowaną infrastrukturę, w tym 4 przystanie 
jachtowe oraz molo. Jego urok docenią zwłasz-
cza osoby uprawiające sporty motorowodne, 
gdyż jako jedyne nie posiada strefy ciszy.

W latach osiemdziesiątych nad jeziorem miała 
powstać pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. 
Jednak po fali protestów w 1990 r. budowa zosta-
ła przerwana. Obecnie znajduje się tu największa 
w kraju elektrownia szczytowo-pompowa o mocy 
716 MW, która została uruchomiona w 1982 r. Je-

zioro Żarnowieckie zapewnia nie tylko doskonałe 
warunki do rekreacji, ale stanowi również raj dla 
wędkarzy, gdyż żyje tu ponad 20 gatunków ryb. 

Drugim najczęściej odwiedzanym przez tury-
stów jeziorem kaszubskim jest Jezioro Choczew-
skie, które mieści się w obrębie Choczewsko-
Salińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Znajdziemy tu kąpielisko i wypożyczalnię sprzę-
tu pływającego. Jezioro obfituje w różnego ro-
dzaju gatunki ryb, stąd  jest idealnym miejscem 
dla wędkarzy. Warto tu przyjechać, aby połowić 
leszcze, liny, szczupaki, karasie czy okonie. 

Niedaleko Lubiatowa znajduje się Jezioro Kopaliń-
skie, również doskonale nadające się do uprawiania 
wędkarstwa. Jezioro otoczone jest pięknym nad-
morskim lasem. Nad jeziorem znajduje się pole na-
miotowe oraz wypożyczalnia  sprzętu pływającego. 

Szum fal i piękno 
kaszubskich jezior
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turystyczne
powiatu wejherowskiego

Atrakcje

Miłośnicy nadmorskiego wypoczynku, 
preferujący ciszę i spokój, znajdą tu 
wyjątkowo piękne plaże oraz przyjem-
nie spędzą czas nad jednym z malow-
niczych kaszubskich jezior.
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JumpSquad 
w Wejherowie
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Moda na zdrowie
Aktywność f izyczna uważana jest obecnie za jeden z najskuteczniejszych sposobów zachowa-
nia dobrego zdrowia i sprawności f izycznej. Dlatego tak ważna stała się promocja zdrowego 
trybu życia i zachęcanie do uprawiania różnych form rekreacji. 

Powiat wejherowski od wielu lat bardzo aktywnie 
wspiera wszelkie działania na rzecz sportu, pro-
pagując pozytywne wzorce i zachęcając do roz-
wijania zainteresowań sportowych. Sprzyja temu  
bardzo dobrze rozbudowana infrastruktura, a tak-
że  bogate zaplecze sportowe. Dzięki wsparciu 
z tzw. funduszy norweskich, przy wszystkich po-
wiatowych placówkach oświatowych znajdują się 
ogólnodostępne strefy rekreacji. W Rumi i Redzie 
funkcjonują Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, 
które oferują liczne zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne i imprezy plenerowe. W zeszłym roku oddano 
pełnowymiarową halę sportową przy Powiato-
wym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie. W nowej 
hali prowadzone są nie tylko zajęcia lekcyjne i po-
zalekcyjne, ale także odbywają się zawody spor-
towe o zasięgu krajowym i międzynarodowym 
Z sali sportowej korzystają uczniowie, kluby spor-
towe i lokalna społeczność. Warto wspomnieć, że 
w zeszłym miesiącu hala sportowa przy PZS nr 4 
w Wejherowie otrzymała Nagrodę II stopnia w 29. 
edycji Konkursu „Budowa Roku 2018”, zorganizo-
wanego przez Polski Związek Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa, Ministerstwo Inwestycji i Roz-
woju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

O kondycję f izyczną i ładną sylwetkę można 
zadbać także na basenie. Kryte pływalnie w Wej-
herowie, Rumi, Redzie i Gniewinie oferują lekcje 
pływania, aqua aerobik oraz wydzielone tory dla 
najmłodszych użytkowników. 

W powiecie znajdziemy również wiele miejsc, 
które zachęcają do uprawiania sportu na świe-
żym powietrzu. W wejherowskim parku odnaj-
dziemy siłownię oraz trasy do uprawiania, tak 
popularnego w ostatnich czasach, nordic wal-
kingu. Z przyrządów do ćwiczeń na świeżym po-
wietrzu możemy skorzystać także w Redzie czy 
bolszewskim ArtParku. 

W tutejszych lasach znajdziemy wiele ścieżek 
i oznakowanych szlaków, zarówno pieszych, ro-
werowych jak i konnych. Jedną z najciekawszych 

tego typu tras jest ścieżka zdrowia w Luzinie. Jest 
to idealne miejsce dla osób lubiących spacerować, 
biegać czy chodzić z kijkami. Znajdziemy tu dwie 
trasy w formie uzupełniających się pętli. Krótsza 
liczy niespełna 2 km, natomiast dłuższa około 3,5 
km. Na trasie przygotowano miejsca do ćwiczeń 
oraz odpoczynku. Doskonałym uzupełnieniem 
ścieżki jest punkt widokowy na pradolinę Łeby-
Redy. Nie znajduje się on co prawda na trasie, ale 
dojście do niego zostało oznakowane.

Każdego roku w powiecie wejherowskim or-
ganizuje się szereg imprez promujących aktyw-
ność f izyczną. Miłośnicy biegania mogą wziąć 
udział w akcjach: Wejherowo Biega, Kaszubska 
Piętnastka (Luzino), Biegi Piaśnickie, Bieg Po-

koju (Rumia) czy Redzki Bieg. 
Warto również wspomnieć, że co roku powiat 

przeznacza pieniądze na dotowanie imprez spor-
towych, w ramach powiatowego kalendarza im-
prez, oraz dofinansowuje kluby sportowe, m.in. 
Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”, Akademię 
Piłki Siatkowej Rumia czy Klub Sportowy „Tytani” 
Wejherowo, który w czerwcu br. wywalczył histo-
ryczny awans do pierwszej ligi piłki ręcznej. 

Dzięki bogatej infrastrukturze pozwalającej na 
uprawianie wielu dyscyplin, promocji zespołów 
i nakładom  f inansowym na sport, mamy coraz 
lepsze drużyny i sportowców odnoszących do-
skonałe wyniki oraz mieszkańców coraz chętniej 
uprawiających różne dyscypliny sportowe. 


