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Helska 51

Kotwiczna 10

Fulinowo – wyjątkowy dom w magicznym miejscu nad morzem.
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Kuźnica to niewielka miejscowość położona w najwęż-

szym miejscu półwyspu Helskiego pomiędzy Chałupami, 

a Jastarnią. Mierzeja ma tu niespełna 200 metrów, a z obu 

stron wznoszą się tu kilkumetrowe wydmy. To magiczne 

miejsce turystyczne, które mimo upływu lat i rozwoju za-

chowało swój rybacki charakter. Czego chcieć więcej? Na 

dzień dzisiejszy Kuźnica to zaciszna osada, która pozwala 

na wypoczynek w różnych formach. Od błogiego lenistwa 

od strony spokojnej zatoki lub od strony nieposkromione-

go Bałtyku, po wycieczki rowerowe i piesze, a także moż-

liwość uprawiania kite i windsurfingu.

Według zachowanych akt początki istnienia Kuźnicy 

sięgają XVI wieku, kiedy to była wyspą z jedną chatą, na-

leżała do Starostwa Puckiego, a zarządzał nią Wojciech 

Byżewski. Za panowania króla Władysława IV Wazy chciano 

wybudować tu fort morski Kazimierzowo, który miał być 

zaporą ogniową najgłębszego miejsca na Zatoce Puckiej 

– Mewie Rewy. Niestety podczas Potopu Szwedzkiego fort 

przejęli Szwedzi.

Kolejne dokumenty sięgają 1772 roku i mówią nam, że 

osadę rybacką zajmują już 22 budynki, co ciekawe więk-

szość mieszkańców nosi nazwisko Budzisz i oczywiście 

zajmują się poławianiem ryb. Z roku na rok wioska roz-

Kuźnica, tam gdzie morze całuje się z zatoką
Kuźnica, droga przy kościele. 1918 –1939 r.
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rasta się, a jej tereny wchodzą pod jurysdykcję 

Jastarni, przez co mieszkańcy Kuźnicy chodzą 

8 km pieszo na mszę przez kolejne 100 lat. W 1931 

Kuźniczanie zadecydują o wybudowaniu własnej 

świątyni, która powstanie 2 lata później.

W latach 1872, 1874, 1899, 1902 oraz 1914  

przez Kuźnicę przechodzą potężne sztormy, któ-

re powodują rozległe zniszczenia. Ku pamięci 

podległych powstanie kapliczka św. Antoniego, 

której dzwony biją do dziś 3 razy dziennie, a św. 

Antoni jest patronem wsi. W 1939 roku na sku-

tek bombardowań Luftwaffe zniszczeniu ule-

gnie prawie połowa budynków, jednakże zosta-

ną one odbudowane, a Kuźnica wciąż pozostanie 

osadą rybacką. 

Niewiele lat później na trasie Władysławowo 

– Hel położona zostanie linia kolei, dzięki której 

miejscowość zacznie rozwijać się turystycznie. 

W Kuźnicy tory kolejowe są położone najbliżej 

brzegu morskiego na całym polskim wybrzeżu – 

tylko 28 m do krawędzi wydm i plaży.
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B Pasażerowie przed budynkiem stacji.

C Widok miejscowości od strony zatoki. 1934 r.

B
 Rybak z Kuźnicy. 1937 r.D Pasażerowie przed budynkiem stacji. 1934 r.
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Przepis na Fulinowo

Hektolitry Bałtyku
Wiatr z czterech stron świata

Szczypta morskiej soli…, 
a może trochę więcej?

Dom pełen życia
Dużo serca

i Wy!
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Dzieci i ryby głosu nie mają?  
Nie tym razem!
Wyprawa rowerowa to doskonały sposób na spędza-
nie wolnego czasu ze swoimi dziećmi. Spakujcie swo-
je plecaki i wsiadajcie na nasze rowery. Zapoznajcie 
się z pięknem otaczającego krajobrazu – urokliwymi 
zakątkami i unikatowymi widokami. Wasze pociechy 
będą zachwycone.

Na początek proponujemy udać się na wycieczkę 
z Kuźnicy do Jastarni. Możecie wybrać dwie opcje:

1. Ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż brzegu Zatoki 
Puckiej – czeka Was przejazd około 8 km w jedną 
stronę – to mniej więcej 25 minut jazdy rowerem.

2. Ścieżka przez las – kilometry podobne, czas trochę 
dłuższy, trasa bardziej wymagająca, jednak do pla-
ży mamy zaledwie kilka kroków i warto zachwycić 
się urokami fauny i flory Nadmorskiego Parku Kra-
jobrazowego.

Jak ryba w wodzie
Pora nabrać wiatru w żagle! Proponujemy udać się do 
miejscowej szkółki, która oferuje profesjonalne kursy 
kitesurfingu i windsurfing. Szkółka mieści się przy  
ul. gen. J. Hallera 33. Dysponuje profesjonalnym 
sprzętem i pomocą doświadczonych instruktorów. 
Adrenalina i świetna zabawa gwarantowana. 

Ahoj przygodo!
Dla aktywnych turystów polecamy wypożyczalnie 
sprzętu wodnego w Kuźnicy przy ulicy Helskiej 86. 
Do wyboru: rowerki wodne, kajaki, katamarany, narty 
wodne, żaglówki a także widokowe rejsy po cudownej 
Zatoce Puckiej. W trakcie godzinnego rejsu natkniecie 
się na suchą rewę (wyspę na środku Zatoki Puckiej) 
a może spotkacie foki, które sielsko wygrzewają się 
na słońcu. Możecie także zobaczyć pozostałości po 
poligonie wojskowym z okresu drugiej wojny świato-
wej wraz z zatopioną łodzią podwodną.

Żegluga białą flotą
Przez Zatokę do Trójmiasta! Od maja do końca wrze-
śnia zachęcamy do udania się w rejs katamaranem, 
który z Helu lub Jastarni zabierze Was do Gdyni, Sopo-
tu i Gdańska. Rejs do Gdyni trwa godzinę, do Gdańska 
około 2 godzin. Dzieci do lat 4 płyną bezpłatnie, a na 
statek można zabrać rower.

Biała flota organizuje również morską podróż do hi-
storycznego Westerplatte. Rejs trwa 40 minut z Gdań-
ska. To idealny sposób na połączenie przyjemnego 
z pożytecznym. Wspomnienie tego ważnego miejsca 
na długo pozostaje w pamięci.
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Początek Polski
Każde dziecko chce je zobaczyć i poznać ich genezę. Dziecięce marzenia mogą się spełnić! 
Obowiązkowo zajrzyjcie do Fokarium, które czynne jest cały rok. Warto dowiedzieć się wcze-
śniej, o której godzinie są prelekcje i karmienie fok. Jadąc do Fokarium możecie skorzystać ze 
ścieżki rowerowej, która ciągnie się przez całą Mierzeje Helską. Pokonanie 22 kilometrów zaj-
mie około 1,5 godziny.

Zwinięte tory
Jeżeli jesteście gotowi na 35 kilometrową przeprawę na rowerze polecamy urozmaiconą trasę 
z Kuźnicy do Krokowej. Szacowany czas przebycia dystansu to około 2 godziny, w zależności od 
intensywności jazdy. Trasa ze Swarzewa do Kuźnicy wiedzie nasypem po dawnej linii kolejowej. 
Po drodze mamy kilka miejsc postojowych z tablicami informacyjnymi, gdzie można usiąść, od-
począć i napawać się widokami. Na końcu trasy w Krokowej warto zobaczyć pałac z XIII wieku, 
otoczony fosą z pięknym parkiem.

Pierścień Zatoki Puckiej
Kolejną wartą uwagi wyprawą dla wprawionych rowerzystów będzie zdobycie Gdyni. Do poko-
nania jest 50 kilometrów. Z krótkimi postojami możemy poświęcić na tę trasę 4 godziny. Droga 
jest zróżnicowana, utwardzone podłoża gruntowe oraz trasy wyłożone kostką, miejscami tak-
że płyty betonowe. Wszystko zrekompensują nadmorskie klify, panorama na Zatokę Gdańską 
i Pucką, rozległe łąki będące częścią Rezerwatu Beka, czy bujna aleja lipowa. Aleja, choć dość 
wymagającą, prowadzi do małego pałacu w Rzucewie.
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Morza szum, ptaków śpiew…
Najpiękniejsze plaże są w Kuźnicy – wielokrotnie spotka-
liśmy się z tą opinią. Położona od strony otwartego Mo-
rza Bałtyckiego plaża odznacza się drobnym, złocistym 
piaskiem i przyjemną, czystą wodą. Co ważne, nie spo-
tkamy tu tłumu turystów, a każdy znajdzie swój kawa-
łek raju tylko dla siebie. W Kuźnicy do plaży prowadzi 13 
zorganizowanych wejść, przy czym przy wejściu numer 
33, od ul. Helskiej w wakacje funkcjonuje strzeżone ką-

pielisko.

W słoneczny dzień warto zabawić się w prawdziwych 
poszukiwaczy skarbów – morze daje masę dobro-
dziejstw. Muszle, różnorodne, kolorowe kamienie oraz 
bursztyny. 

Morski, mokry piasek idealnie sprawdzi się przy budo-
waniu zamku z ogromną fosą. Zabierzcie ze sobą piłkę 
czy Badmintona, Wasz kawałek raju, na pewno pozwoli 
na rozegranie epickich rozgrywek. 

Koneserów spacerów zapraszamy na piesze wycieczki 
wzdłuż linii brzegu, najlepiej o zachodzie słońca – wszak 
nad morzem są najpiękniejsze.
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Marsz śledzia – pieszo przez zatokę
Marsz nie jest wyścigiem, a imprezą rekreacyjno 
– sportową. Zaczyna się w Kuźnicy, a kończy w Re-
wie. Po odprawie uczestników wyprawa trwa około 
6 godzin i składa się z 4  etapów: wiary, syndromu 
Mojżesza, etapu próby i byle do brzegu. W marszu 
udział może wziąć 100 osób, 10 ostatnich miejsc to 
last minute, które można wykupić w dniu imprezy. 
W skrócie Marsz Śledzia można opisać jako spraw-
dzenie samego siebie, wyzwanie i gwarancje dobrej, 
sportowej zabawy. W trakcie marszu idziemy, pły-
niemy, aż w końcu docieramy do wyspy, na której od-
poczywamy, posilamy się specjalnie przygotowanym 
śledziem oraz prawdziwie marynarskim trunkiem. 
Ostatni etap pokonujemy za pomocą rybackich 
kutrów, które ciągną za sobą uczestników w wo-
dzie. Celem marszu jest zaznajomienie ochotników 
z Zatoką Pucką i jej walorami turystyczno – przy-
rodniczymi, a także zasadami bezpiecznego wypo-
czynku na wodzie. Dodatkowo poszerzanie świado-
mości stricte ekologicznej w związku z istnieniem na 
mieliźnie pozostałości poligonu wojskowego z okre-
su II wojny światowej i jego oddziaływaniem na śro-
dowisko staje się ciekawą lekcją, którą można prze-
kazywać młodszym pokoleniom.



18 19

Szlak Kaszubskiej Tradycji Rybackiej
Dla wszystkich chcących poznać kaszubską kulturę ry-
backą mającą za zadanie nie tylko przywoływać histo-
ryczną pamięć miejsc, ale również opowiadać o zwycza-
jach, przesądach, organizacji pracy, metodach połowu 
czy tradycyjnych narzędziach rybackich, przygotowano 
40 stanowisk rozstawionych w różnych rybackich miej-
scowościach – większość w powiecie puckim. W samej 
Kuźnicy znaleźć możemy przystań rybacką, Ryf Mew, 
a na pograniczu Kuźnicy i Jastarni Górę Lubek – najwięk-
szą formę wydmową na Półwyspie Helskim. 

Szlak Historii Militarnej Kaszub Północnych
Tematyczny szlak turystyczny obejmujący miejsca 
i obiekty związane z dziedzictwem wojennych i wojsko-
wych dziejów powiatu puckiego. Szlak od Helu do Pucka 
można pokonać rowerem uwzględniając różny poziom 
trudności tras. Szlak bogaty jest w przeróżne obiekty, 
skanseny i muzea. Zwiedzić możemy m.in. baterie cyplo-
wą, Muzeum Obrony Wybrzeża z czynną koleją wąsko-
torową, baterie artylerii stałej, obiekty niemieckiego 
poligonu torpedowego w Juracie czy też skansen forty-
fikacji w Jastarni. Szlak obejmuje również Dębki, Zamek 
w Krokowej, a także Hallerówke – willę letniskową Gen. 
Hallera, a dziś muzeum we Władysławowie.

ZAPRASZAMY NA SZLAK Szlakiem latarni morskich
Górujące nad lasami i wydmami okazałe budowle do-
skonale wpisują się w nadmorski krajobraz. Przede 
wszystkim pełnią funkcję nawigacyjną, ale są rów-
nież doskonałą atrakcją turystyczną. Na terenie całego 
województwa znajduje się 10 latarni – w tym 8 dostęp-
nych dla zwiedzających. Najwyższa – 61 m – znajduje się 
w gdańskim Porcie Pólnocnym – niestety niedostępna dla 
turystów. Zaraz po niej 40 m latarnia znajduje się w Helu 
i jest otwarta dla wczasowiczów. Najstarsza budowla 
z 1822 zlokalizowana jest w Rozewiu, gdzie Stefan Że-
romski szukał inspiracji do powieści „Wiatr od morza”. 

Pozostałe obiekty znajdują się w Ustce, Czołpinie, Stilo, 
Jastarni, Sopocie, Gdańsku i Krynicy Morskiej. Spośród 
nich jedynie wieża w Jastarni nie jest dostępna. 

Kierunek – Gwiazda Północy
Do Jastrzębiej Góry przejść możemy szlakiem biegną-
cym przez krainę nadmorskich kęp i pradolin, gdzie wyty-
czono ścieżki edukacyjne oraz rezerwaty m.in. Lisi Jar, 
zbocza wąwozu porastają ponad stuletnie buki, tworzą-
ce mikroklimat doliny.  Zbliżając się do „Gwiazdy Półno-
cy” – najdalej wysuniętego punktu lądowego w Polsce, 
przechodzimy przez jastrzębskie klify wysokie na 33 
metry, gdzie obejrzeć możemy najbardziej spektakularne 
zachody słońca.  
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Każdemu przyda się odrobina lenistwa, zwłaszcza gdy pogoda za oknem nie 
rozpieszcza. Na początek polecamy się z naszą Biblioteczką Fulinowo, kubkiem 
ciepłej herbaty i przytulnym kocem. Dzieci niech poniesie wodza fantazji. Proponujemy 
parę sprawdzonych zabaw, dzięki którym deszczowy dzień wcale nie będzie taki zły.

Zabawa w obozowisko
Poduszki, kołdry, koce, krzesła, wszystko jest i wszyst-
ko się przyda. Zasugeruj dzieciom zbudowanie namiotu, 
albo schronu, przecież pada deszcz! Niech poniesie  
je wyobraźnia.

Lustro 
Dzieci stoją naprzeciwko siebie i naśladują swoje ru-
chy. Przysiady, podskoki, słowa, miny – przyda się kartka 
i ołówek do zapisywania kolejek i wygranych rund – zde-
cydowanie pozwoli to na zabawę dłuższą niż 5 minut.

Kręgle 
Jeżeli znajdziesz kilka przedmiotów, które bezkarnie 
można wywrócić piłką to zabawa gwarantowana. Mogą 
być to np. butelki po wodzie czy kartony po soku. 

Parowanie 
Wszyscy mamy skarpetki prawda? Pora na wyścigi.  
Najlepiej porozrzucać wszystkie pojedyncze skarpetki 
w różne kąty i do dzieła. Kto pierwszy sparuje większą 
ilość skarpetek wygrywa. 

Wieża albo pociąg
Ten kto znajdzie więcej atrybutów zbuduje małe arcy-
dzieło. Pozwól dzieciom wykorzystać wszystko, co nie 
jest szklane do zbudowania najwyższej wieży albo naj-
dłuższego pociągu. Możesz zasugerować, że wygrywa 
pociąg, który pierwszy dojedzie od drzwi do drzwi  
albo wieża, która będzie wyższa niż stół.

Jeżeli zdecydujecie, że mimo pochmurnej 
pogody warto byłoby zobaczyć coś jesz-
cze polecamy wypad za miasto. Trójmia-
sto zapewni całą masę atrakcji. 

Dar Pomorza
Gdynia

Pozostając w klimacie morskim warto zwiedzić Dar 
Pomorza – symbol Gdyni, statek z fascynującą historią  
żaglowca i ludzi. Zaraz obok przycumowany jest legen-
darny okręt ORP-Błyskawica – najstarszy na świecie  
unoszący się na wodzie bojowy okręt aliancki, oczywi-
ście na dzień dzisiejszy muzeum z bogatą historią. 

Muzeum Emigracji 
Gdynia

Jedno z najciekawszych muzeów w Polsce. Nowocze-
sna multimedialna oprawa, opowiada o historii polskich 
emigrantów. Wciągająca wystawa pełna emocji. 

Centrum Nauki Experyment 
Gdynia

Miejsce, które pozwoli poznać świat z innej perspek-
tywy. Nauka poprzez zabawę, interaktywna wystawa 
dla małych i dużych odkrywców. Zdobywanie wiedzy 
w takim miejscu może być naprawdę niesamowitą 
przygodą. 

Śpiewać każdy może 
Sopot

Każdy też może poczuć się gwiazdą, stojąc na deskach 
Opery Leśnej w Sopocie, która jest dostępna dla zwie-
dzających. Leśny amfiteatr to wyjątkowe przeżycie dla 
fanów muzyki. Warto poznać jego historię i poczuć at-
mosferę tego miejsca.

Bałtyckie złoto 
Gdańsk

Różne formy, barwy, unikatowe kolekcje, ogromne bryły 
i rzeźby, wszystko to znajdziemy w jednym z najmłod-
szych muzeów w Gdańsku – Muzeum Bursztynu – mie-
ści się w zabytkowym Zespole Przedbramia ulicy Dłu-
giej, która jest atrakcją sama w sobie.  

Początek Solidarności 
Gdańsk

W niepogodę dobrym wyborem okazać się może Eu-
ropejskie Centrum Solidarności, ogromna instytucja 
z równie wielkim przekazem.

NA NIEPOGODĘ, 
GDY ZA OKNEM DESZCZ

TRÓJM
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Po gry planszowe i puzzle zapraszamy do naszego biura na ul. Kotwicznej 10
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W okresie jesienno-zimowym polskie morze wydaje się być jeszcze piękniejsze. Dlacze-
go warto je odwiedzić poza sezonem?? Jest to kwestia dostępności miejsc noclegowych. 
Większy wybór gwarantuje ulokowanie w wymarzonym apartamencie. Zaoszczędzimy 
masę cennego czasu, gdyż nie spotkają nas kolejki do wolnego stolika w restauracji czy  
do punktu kulturowego np. do muzeum. Podróż samochodem nie będzie kłopotliwa, gdyż 
korki o tej porze roku są sporadyczne, a miejsc parkingowych nie brakuje. 
Najlepsze poza sezonem? Puste plaże, szum morza, błoga cisza i niepowtarzalne widoki. 
Spacery brzegiem morza jesienią czy też zimą są prozdrowotne, hartują organizm oraz 
budują odporność. Właśnie w tym czasie powietrze jest najbardziej bogate w jod  
oraz w tzw. areozol morski.
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Fulinowo

T: +48 58 766 49 46
M: apartamenty@fulinowo.pl

A: Kuźnica, ul. Helska 51 i Kotwiczna 10


