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W
prow

adzenie

 Ustka jest uroczą nadmorską miejscowością liczącą 
ponad 16 tys. mieszkańców. Położona jest na Wybrzeżu 
Słowińskim, w odległości 17 km od Słupska i ok. 150 km na 
zachód od stolicy Województwa Pomorskiego – Gdańska. 
Administracyjnie jest siedzibą Gminy Miasta Ustka.
 Ustka jest miastem turystycznym i portowym. Znajduje 
się tu jeden z największych portów na środkowym wybrzeżu, 
przedłużony molem sięgającym w morze na odległość 400 
m oraz niepowtarzalna Promenada Nadmorska – biegną-
ca wzdłuż plaży, z pięknym widokiem, licznymi sklepikami 
i lokalami. Z jednej strony, jest więc Ustka rajem dla ama-
torów słonecznych i morskich kąpieli, a z drugiej panujące 
tu warunki mikroklimatyczne, bogactwo lasów obfite złoża 
borowiny i złoża solankowe sprawiają, że od ponad 150 lat 
Ustka jest również uzdrowiskiem.
 Ustka stanowi ponadlokalny ośrodek rozwoju, z zada-
niami o znaczeniu krajowym. W mieście dominuje funk-
cja turystyczna i uzdrowiskowa oraz funkcje związane z 
gospodarką morską. Niewątpliwie najlepiej rozwijającą się 
gałęzią lokalnej gospodarki jest turystyka. Dzięki licznym in-
westycjom dokonanym w ostatnich latach bazę noclegową 
Ustki określić można jako dobrą. Hotele i pensjonaty cha-
rakteryzują się wysokim poziomem warunków wypoczynku. 
Dodatkowo, miasto Ustka otoczone jest bazą noclegową 
Gminy Wiejskiej Ustka (miejscowości Przewłoka, Wodnica, 
Lędowo)
Ustka ... pachnie plażą, morską wodą, sosnowym lasem ... 
po prostu wakacjami! 
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W
prow

adzenie

 Położona jest u ujścia rzeki Słupi do morza. Dawniej 
pełniła rolę portu dla miasta Słupska. Ale już w początkach 
XX wieku pojawili się tu pierwsi „wczasowicze”. Obecnie tu-
rystów do Ustki przyciąga jej piękne położenie, różnorodna 
baza noclegowa i bogata oferta, zarówno dla osób szuka-
jących spokoju, jak i chcących aktywnie spędzać czas. Port 
ustecki dzieli szeroką, drobnoziarnistą plażę na wschodnią 
– pełną atrakcji i rozrywek oraz zachodnią – zdecydowanie 
spokojniejszą. Okoliczne lasy sprzyjają spacerom i wyciecz-
kom rowerowym po specjalnie przygotowanych szlakach. W 
czasie pobytu w Ustce każdy może poznać smak prawdziwej 
morskiej przygody. Z portu wyruszają liczne statki pasażer-
skie, a dla poszukiwaczy mocnych wrażeń organizowane są 
całodzienne połowy ryb na otwartym morzu. 
 Wszyscy, którzy szukają tu spokojnego wypoczynku, 
rozrywki czy sposobów na aktywne spędzenie urlopu znajdą 
to, czego oczekiwali. Zapraszamy!

W zapoznania się z urokami i atrakcjami Ustki pomocą dla 
Państwa niech będzie niniejszy przewodnik. Znajdą w nim 
Państwo wiele przydatnych informacji. Zachęcamy również 
do korzystania z miejskiego punktu Informacji Turystycznej, 
przy ul. Marynarki Polskiej 87, tel. 59 814 71 70, 
www.lot.ustka.pl
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Jak dotrzeć do m
iasta

SAMOCHODEM
By dotrzeć do Ustki należy kierować się na Słupsk, w którym 
spotykają się wszystkie drogi prowadzące do kurortu. Są to: 
z zachodu i wschodu droga krajowa nr 6, a z południa droga 
krajowa nr 21, która wiedzie do samej Ustki.

AUTOBUSEM
Ustka posiada bardzo dogodne połączenia autobusowe z 
pobliskimi miejscowościami. Miasto obsługiwane jest przez 
trzech przewoźników: PKS, “Dana”, “NORD EXPRESS” - 
dzięki czemu autobusy do Słupska kursują co 20 minut. 
Dodatkowo PKS, oprócz kursów lokalnych, oferuje również 
połączenia do Zakopanego, Katowic, Warszawy, Łodzi, Je-
leniej Góry.

KOLEJĄ
Obecnie funkcjonują dwa dzienne połączenia na trasie Ust-
ka – Słupsk. W sezonie letnim zostanie uruchomione bez-
pośrednie połączenie do Katowic. Odjazd z Katowic do Ustki 
(pociąg nr 48503) o godz. 5:16. Odjazd z Ustki do Katowic 
(pociąg nr 84502) godz. 10:11

DROGA MORSKĄ
Współrzędne wejścia do portu w Ustce:
54 ° 35 ‘ 30.8 ‘’  16 ° 51 ‘ 02.2 ‘’  
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Jak dotrzeć do m
iasta

SAMOLOTEM
Najbliższe, czynne, lotnisko pasażerskie, znajduje się w 
Gdańsku Rębiechowie (Port Lotniczy im. L. Wałęsy) odle-
głym o ok. 140 km od Ustki. Lotnisko to zapewnia połączenia 
bezpośrednie do Bonn, Cork, Dortmundu, Dublina, Frank-
furtu, Glasgow, Hamburga, Kopenhagi, Londynu, Liverpoolu, 
Monachium, Oslo, Rzymu, Sztokholmu, Warszawy.

A WKRÓTCE…SZYNOBUSEM
Ze Słupska prosto na ustecką Plażę Zachodnią….takie jest 
założenie projektu Słupskiej Kolei Morskiej, który ma być 
zrealizowany w przyszłości, przy wsparciu środków Unii Eu-
ropejskiej. Nowoczesny szynobus ma przewozić pasażerów 
z różnych przystanków w centrum Słupska, zatrzymywać się 
na stacjach po drodze i kończyć bieg w zachodniej Ustce. 
Takie rozwiązanie znacznie przyśpieszy dotarcie nad morze i 
zmniejszy obciążenie komunikacyjne w mieście.
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Inform
acje praktyczne

1. Banki i bankomaty:
Bank Spółdzielczy, ul. Marynarki Polskiej 38  -
(kantor i bankomat)
PKO BP, ul. Kopernika 22 (bankomat) -
Bank BPH, ul. Jagiellońska 18a (kantor i bankomat) -
PKO SA, ul. Marynarki Polskiej 81c (kantor i bankomat) -
Kredyt Bank, ul. Marynarki Polskiej 66 (bankomat) -
Bank BGŻ S.A., ul. Marynarki Polskiej 44 (bankomat) -

Bankomaty:
CH Marina, ul. Grunwaldzka 17 -
Promenada Nadmorska: 3 bankomaty w sezonie letnim -
ul. Marynarki Polskiej 82 (przy kinie) -
ul. Wilcza 1a -
ul. Marynarki Polskiej 68C -
plac Dąbrowskiego (przy Biedronce) -

2. Informacja PKS: 59 842 42 56
Przystanki autobusowe:

pętla, ul. Marynarki Polskiej -
Plac Dąbrowskiego -

Bilety kupuje się u kierowcy.

3. Informacja PKP: z TP: 19757
z innych sieci: 42 lub 22 19 436
Stacja PKP, Ustka, ul. Dworcowa 

4. Urzędy Pocztowe:
ul. Marynarki Polskiej 47 (kantor) -
ul. Kopernika 22 (kantor) -
ul. Wilcza 14 -
ul. Reja 5a -
Promenada Nadmorska – punkt pocztowy  -
w sezonie letnim

5. Stacje Paliw
ul. Grunwaldzka (+GAZ) -
ul. Darłowska (+GAZ) -
ul. Słupska (+GAZ) -

6. Parkingi
ul. Rybacka (teren OSiR –strzeżony, całodobowy) -
ul. Zaruskiego -
ul. Chopina (teren OW Radość – strzeżony, całodobowy) -
ul. Darłowska (teren stoczni – strzeżony) -
ul. Żeromskiego -
ul. Bohaterów Westerplatte (teren Centrum Motoryzacji  -
strona zachodnia)
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7. Opieka Medyczna
Przychodnia dla dorosłych  - (całodobowa)  
ul. Kopernika 22, tel. 59 814 60 11
Przychodnia dla dzieci  - (8.00 - 18.00 ) 
ul. Leśna 10, tel. 59 814 47 43
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska  -
(7:00 - 18:00) ul. Komandorska 54, Lędowo 
tel. 59 814 84 08

8. Miejska Informacja Turystyczna - biuro kwater 
LOT „Ustka”, ul. Marynarki Polskiej 87   -
tel. 59 814 71 70, biuro@lot.ustka.pl, www.lot.ustka.pl 

9. TAXI
TELE-RADIO, ul. Marynarki Polskiej 74, tel. 59 814 67 77 -
RONDO, Plac Dąbrowskiego, tel. 59 814 46 16 -
EXPRESS, ul. Grunwaldzka 1, tel. 59 814 44 63 -
NON STOP, ul. Wilcza 27, tel. 59 814 65 27 -
BRYZA, ul. Jana z Kolna, tel. 59 814 59 05 -
TAXI, ul. Dąbrowszczaków, tel. 59 814 59 05 -
TAXI, ul. 9-go Marca 6, tel. 59 814 31 43 -

10. ALARMOWE
Komisariat Policji, ul. Grunwaldzka 13,  -
tel alarmowy 112 / 997
Straż Pożarna, ul. Boh. Westerplatte 1,  -
tel. 59 814 49 66 / 998
Pogotowie Ratunkowe, ul. Mickiewicza  -
(w budynku szpitala), tel. 59 814 70 09 / 999
Baza Ratowników Morskich,  -
ul. Bohaterów Westerplatte 16, tel. 505 050 992
WOPR numer alarmowy: 601 100 100 -
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W
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 historii m
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KALENDARIUM USTKI

1337 r. – pierwsza udokumentowana wzmianka o Ustce
1640 r. – uchwalenie Statutu Portu
1836-37 r. – wybudowanie drogi Ustka - Słupsk 

(19 km), poszerzenie jej w 1978 r.

1874 r. – Ustka otrzymuje niezależność administracyjną
1878 r. – pierwsze połączenie kolejowe ze Słupskiem
1885 r. – położenie kamienia węgielnego i rozpoczęcie 

budowy kościoła pw. Najśw. Zbawiciela 
(zak. w 1887 r.)

1892 r. – Powstaje wieża dzisiejszej latarni morskiej
1912 r. – powstanie budynku szkoły (dawnej SP1), 

w której dziś mieści się ratusz
1914 r. – uruchomienie kąpieliska po stronie wschodniej

1920 r. – wybudowanie dworca kolejowego
1945 r. – założenie Stoczni „Ustka”
1947 r. – ustalenie nazwy miasta –USTKA
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W
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1947 r. – utworzenie Ośrodka Szkolenia Specjalistów 
Morskich, który przez lata zmieniał nazwę i od 1 
września 1994 r. nosi nazwę Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej

1952 r. – założenie PPiUR” Korab”
1954 r. – założenie Spółdzielni Pracy Rybołówstwa 

Morskiego „Łosoś”
1962 r. – powstanie Liceum Ogólnokształcącego
1968 r. – założenie Zespołu Szkół Budowy Okrętów 

obecnie noszącego nazwę Zespołu Szkół 
Technicznych

1972 r. – założenie PP Uzdrowisko „Ustka”
1979 r. – odsłonięcie pomnika Chopina dłuta Ludwiki 

Nitsche
1988 r. – Ustka otrzymuje status uzdrowiska
1995 r. – pierwsze „Święto Ustki”
1996 r. – pierwsze imprezy w muszli koncertowej 

na promenadzie 
2000 r. – I Festiwal Sztucznych Ogni w Ustce
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2002 r. – odsłonięcie w porcie pomnika matki czekającej 
na powrót syna z morza

2003 r. – podpisanie porozumienia o współpracy 
Dwumiasto Słupsk – Ustka

2004 r. – uruchomienie promowego połączenia z duńską 
wyspą Bornholm (w sezonie letnim)

2007 r. – uroczyste otwarcie nowej siedziby władz Miasta
2011r. – ustanowienie przez Radę Miasta znaku 

promocyjnego Ustki (logo)

 Pierwsza udokumentowana wzmianka o mieście po-
chodzi z 1337 roku i mówi o tym, iż cały i niepodzielny port 
Ustka, położony po obu stronach rzeki Słupi, stanowić będzie 
własność miasta Słupska. Nazwę Ustki zapisano po łacinie 
jako Stolpes Mundum(Ujście Słupi). Ustka jest oczywiście 
znacznie starsza. Różne znaleziska archeologiczne świadczą, 
że ludzie żyli tu już w epoce kamiennej. Morze żywiło ryba-
ków oraz stwarzało możliwość kontaktów handlowych. 
 Nie ominęły Ustki wichry historii. Pomorze, częściej niż 
inne rejony, zmieniało przynależność państwową. Nim po 
wojnie, stało się częścią Polski, było niezależnym słowiańskim 
księstwem, duńską zdobyczą i pruską kolonią. Mieszkańcy, 
mimo iż mówili różnymi językami, żyli zgodnie.
Nazwa miasta zmieniała się wielokrotnie, aż do 1947 r. kie-
dy Ustka – nazywana Słupioujściem, Nowym Słupskiem, 
Uszczem – stała się Ustką. 
 Już w początkach XX wieku pojawili się tutaj pierwsi tury-
ści. Plażę podzielono wówczas na zachodnią – dla mężczyzn 
oraz wschodnią – dla kobiet i dzieci. Piękne położenie oraz 
znakomite warunki klimatyczne sprawiały, że Ustka stawa-
ła się coraz popularniejszą miejscowością wypoczynkową, a 
z czasem również doskonałym miejscem na podratowanie 
zdrowia. W 1878 roku doprowadzono do miasta kolej, co 
przyczyniło się zarówno do wzrostu liczby mieszkańców, jak 
i liczby wczasowiczów i kuracjuszy odwiedzających kurort. Od 
1988 roku Ustka posiada status uzdrowiska. 
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N
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Skwer im. Jana Pawła II – niewielki placyk w miejscu gdzie 
ulica Marynarki Polskiej skręca do portu. Wokół zachowa-
ło się jeszcze kilka starych kamienic. Ich fundamenty mogą 
mieć setki lat. Od 1357 do 1889 roku stał tu średniowieczny 
kościółek. Miał dość wysoką wieżę, która służyła żeglarzom 
jako punkt nawigacyjny. Wokół stały kamienice najznako-
mitszych mieszkańców Ustki – kapitanów statków - stąd 
dawna nazwa placyku „Zaułek Kapitański”.

Usteckie Łazienki – w Ustce już przed I wojną światową 
leczono choroby dróg oddechowych, reumatyzm, choro-
by układu krążenia, tarczycy. Tym celom służyły pierwsze 
„usteckie łazienki” – do dziś, przy ul. Beniowskiego, za-
chowały się pozostałości ujęcia wody morskiej do zimnych 
i gorących kąpieli. W 1912 roku w ich miejsce wzniesiono 
Zakład Przyrodoleczniczy.

Latarnia morska - wy-
budowana w 1892 z 
czerwonej cegły u na-
sady wschodniego falo-
chronu. Posiada ośmio-
kątną wieżę o wysokości 
21,5 m, wysyła światło 
na odległość prawie 30 
km, zastąpiła światło la-
tarni wciąganej od 1871 
na maszt stacji pilotów. 
W sezonie letnim la-
tarnia udostępniana jest 
turystom.

Kościół p.w. Najświętszego 
Zbawiciela (ul. Kard. St. Wyszyń-
skiego) – gdy w 1885 roku roz-
poczynano jego budowę znajdo-
wał się na pustej wydmie, za wsią. 
Wiele elementów przeniesiono ze 
starego usteckiego kościółka, który 
stał w Zaułku Kapitańskim tuż przy 
porcie. Organy znajdujące się w 
kościele to jedno z nielicznych już 
dzieł znanej w Europie manufak-
tury Voelknerów.
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Port i molo - Pierwszy ustecki port istniał od połowy XIV 
wieku. Przy zachodnim falochronie do dziś zachowały się 
pozostałości  starej główki portowej z 1863 roku. 

Ustka – stare miasto – uliczki starej Ustki biegną dokładnie 
tak, jak setki lat temu. Główną była obecna ulica Marynar-
ki Polskiej. Najstarsze zachowane budynki pochodzą z lat 
30 XIX wieku, są to ulice Kosynierów, Mała, Beniowskiego, 
Sprzymierzeńców.

Promenada Nadmorska – park spacerowy powstał w 
1875 roku. Wówczas posadzono tu pierwsze ozdobne 
drzewa. Wkrótce potem powstały tu ekskluzywne pensjo-
naty i restauracje. Jednym z miłośników spacerów wzdłuż 
morza był Otto von Bismarck. Stolik, przy którym zwykł jadać 
śniadanie stał na honorowym miejscu w jednej z restauracji 
na promenadzie, aż do 1945 r.
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Bunkry – las i wydmy przy plaży zachodniej naszpikowane 
są wojskowymi fortyfikacjami z lat 30. oraz okresu zimnej 
wojny. Niektóre bunkry połączone są podziemnym tunelem.

POMNIKI: 

Pomnik Fryderyka Chopina w parku nadmorskim, przed-
stawia postać kompozytora kierującego się w stronę mo-
rza. Odsłonięty został 23 czerwca 1979, jego autorką jest 
Ludwika Nitschowa (twórczyni warszawskiej syrenki) 

Pomnik „Umierający wojownik” pomnik autorstwa Jo-
zefa Thoraka  ku czci 76 mieszkańców Ustki poległych w 
czasie I wojny światowej, odsłonięty 22 stycznia 1922, 
przedstawia nagiego, upadającego, rannego wojownika 
dźwigającego tarczę, na której po raz pierwszy uwiecznio-
no herb Ustki 

Pomnik „Ludziom Morza”, ukazuje matkę czekającą na 
powrót syna. Został odsłonięty w 2002 roku pomiędzy 
Latarnią Nadmorską, a Kapitanatem Portu w Ustce, przed-
stawia kobietę zwróconą twarzą do portu. 

Pomnik „Ustecka Syrenka” – odsłonięty w 2010r. naj-
młodszy pomnik w Ustce, znajduje się na wschodnim 
molo. Zbudowany z inicjatywy Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej „Ustka”, ze składek społeczności miasta i zbiórki 
złomu. Autorem projektu pomnika jest Michał Rosa.

Tablica Pamiątkowa poświęcona gen. Sosabowskiemu 
- tablica znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej 
i Jagellońskiej. Generał Sosabowski był człowiekiem nietu-
zinkowym, który na kartach historii zapisał się jako twórca i 
pierwszy dowódca I Samodzielnej Brygady Spadochrono-
wej. Tablicę pamiątkową, przy rondzie imienia generała, 
odsłonięto w dzień nieprzypadkowy - uroczystość odbyła 
się w 66. rocznicę bitwy pod Arnhem.
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U
stka uzdrow

isko

Uzdrowisko „Ustka” jest 
naturalnym partnerem 
turystyki i w warunkach 
Ustki pozwala wydłużyć 
sezon na cały rok, służy 
także turystyce zdrowot-
nej poprzez umożliwienie 
korzystania z zabiegów 
rekreacyjnych i leczni-
czych celem wzmocnienia 
zdrowia.
Wszyscy przebywający w 
Ustce turyści i wczasowi-
cze mogą również korzy-
stać z lecznictwa uzdro-
wiskowego w ramach tzw. 
leczenia ambulatoryjnego 
korzystając z usług lekarza 
w Przychodni Uzdrowi-
skowej oraz zabiegów w 
Zakładzie Przyrodoleczni-
czym, ul. Beniowskiego 1. 
W okresie od września do 
czerwca każdego roku, na 
kuracji sanatoryjnej prze-
bywa w Ustce ok. 800 
kuracjuszy dziennie.
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G
dzie jeść

RESTAURACJE:

DOM RYBAKA
Ustka, ul. Marynarki Polskiej 31a,
tel. 59 814 76 00, www.domrybaka.com.pl
Restauracja serwuje dania z kuchni polskiej jak i wariacje 
własne szefa kuchni. Podawana jest również pizza z pieca. 
Duża sala posiada specjalnie przygotowany kącik zabaw 
dla dzieci. Latem funkcjonują dwa ogródki: zaciszny na ty-
łach budynku (można przyprowadzać psy) oraz przed bu-
dynkiem, z widokiem na port. 
Czynna: poniedziałek – czwartek, niedziela 12 – 24;
      piątek, sobota 12 – 3

KAPITAŃSKA
Ustka, ul. Dąbrowszczaków 1,
tel. 59 814 45 26, www.kapitanska.ustka.pl
Położona blisko centrum, lecz w niepozornym, cichym za-
kątku. Restauracja o tradycyjnym wystroju, serwująca dania 
przy akompaniamencie muzyki. Znana z organizacji im-
prez tj. wesela, chrzciny, komunie. W 2009 roku obchodziła 
dziesięciolecie istnienia.
Czynna: 12.00 – do ostatniego klienta

KORSARZ
Ustka, ul. Limanowskiego 1,
tel. 59 814 47 57, www.korsarz.com.pl
Restauracja „Korsarz” znajduje się na usteckiej promena-
dzie tuż obok Latarni Morskiej. Posiada bardzo oryginalny 
wystrój, oczekując na podanie posiłku można podziwiać 
umieszczone w akwariach egzotyczne zwierzęta.  W menu 
królują potrawy z ryb i owoców morza, ale znajdziemy 
również duży wybór dań mięsnych.
Czynna: 12.00 – do ostatniego gościa

LAGUNA
Ustka, ul. Limanowskiego 8,
tel. 59 814 97 90, www.laguna.dagmor.pl
Lokal znajduje się przy Promenadzie Nad-
morskiej, posiada sezonowy ogródek. Ser-
wuje kuchnię włoską i tradycyjną. Restaura-
cja dzieli się na trzy sale, wszystkie dla osób 
niepalących.
Czynna: pon. – piątek 12.00 – 22.00; 
             sobota – niedziela 10.00 – 22.00
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LUBICZ (przy hotelu),
Ustka, ul. Grunwaldzka 14,
tel. 59 815 44 04, www.hotel-lubicz.pl
Hotelowa restauracja słynie z wyjątkowych dań kuchni pol-
skiej oraz śródziemnomorskiej. Obok potraw niezwykle ory-
ginalnych, w karcie znaleźć można doskonale przyrządzone 
potrawy klasyczne. Uzupełnieniem tego bogatego menu są 
dania przygotowywane specjalnie z myślą o najmłodszych 
gościach. W lokalu istnieje możliwość skorzystania z bez-
płatnej bezprzewodowej sieci internetowej. 
Czynna: 13.00 – 22.00 ( w sezonie do 23.00)

MERLOT (przy hotelu Stach),
Ustka, ul. Słowiańska 4b,
tel. 59 815 22 00, www.hotelstach.ta.pl
Położona niedaleko nadmorskiej promenady. Kuchnia wy-
kwintna, dla smakoszy. Obrazy, kominek, gustowny barek 
wpływają na charakterystyczny wystrój restauracji. 
Czynna: 14.00 – do ostatniego gościa

MOLO CAFE
Ustka, ul. Marynarki Polskiej 16,
tel. 59 81 43 100, www.molocafe.pl
Restauracja z kuchnią głównie włoską, ale wzbogacona 
oryginalnymi pomysłami kucharza. Wykwintne dania w 
przystępnych cenach. Wszystko w jak najlepszej oprawie.
Czynna: 12.00 – 22.00

OSKAR
Ustka, ul. 9 marca 1,
tel. 59 8148 707
Przytulna, niewielka restauracja położona w centrum mia-
sta. Serwuje głównie kuchnię polską.
Czynna: 12.00 – 24.00
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POD DĘBEM
Ustka, ul. Kosynierów 59,
tel. 506 372 505
Stylowa, typowo kameralna restauracja. Oferuje menu na 
każdy gust i kieszeń, dania domowe i ekskluzywne. Świeże 
kwiaty, świece na stołach oraz muzyka uwzględniająca ży-
czenia klienta, sprawiają, że restauracja jest wymarzonym 
miejscem na romantyczną kolację lub spotkanie z przy-
jaciółmi. 

„PASJA” PRZY PLAŻY, Ustka, ul. Limanowskiego 2,
tel. 59 814 48 22, www.przyplazy.ustka.pl
Lokal z bardzo dużą salą, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Promenady Nadmorskiej, przy fontannie. Serwuje polskie 
dania, podane smacznie i estetycznie. Organizuje liczne 
imprezy rozrywkowe, wieczorki taneczne. W sezonie letnim 
przed lokalem znajduje się duży ogródek piwny.
Czynna: 12.00 – do ostatniego gościa

ROYAL BALTIC
 (przy hotelu)

Ustka, ul. Wczasowa 26,
tel. 59 81 552 84,
www.royal-baltic.pl
Restauracja w hotelu, ofe-
ruje niepowtarzalne menu, 
oparte na kuchni śródziem-
nomorskiej i polskiej. Sala 
restauracyjna jest w stanie 
pomieścić 70 gości, oferu-
jąc wszystkim prywatność. 
Dzięki specjalnej aranżacji 
możliwe są spotkania grup 
zorganizowanych.
Czynna: 12.00 – 22.30

SIÓDME NIEBO (przy hotelu),
Ustka, ul. Marynarki Polskiej 51,
tel. 59 814 78 50, www.hotelrejs.com
Restauracja znajduje się w centrum miasta, w hotelu Rejs. 
Wymarzone miejsce dla koneserów dobrego jedzenia i wy-
kwintnych trunków. Serwuje tradycyjne dania polskie oraz 
dania kuchni europejskiej. Wielokrotnie nagradzania, m.in. 
przez Pascala „najwyższe wyróżnienie” w latach 2003 – 
2006.
Czynna: 14.00 – 22.00
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SYRENKA
Ustka, ul. Marynarki Polskiej 32,
tel. 59 8149 603
Restauracja oferuje wiele dań mięsnych i jarskich. Zesta-
wy tradycyjne, różnego rodzaju zapiekanki, a także kebab i 
pizzę. Chętnie gości rodziny z dziećmi.
Czynne: 10.00 – 22.00

TAWERNA PORTOWA
Ustka, Bulwar Portowy 6
tel. 59 814 49 68, www.tawernaportowa.pl
Tawerna mieści się w jednym z najstarszych budynków 
w Ustce, tuż przy kanale portowym. W menu znajdziemy 
świeże ryby prosto z kutra oraz potrawy z grilla. W restau-
racji organizowane są wieczorki artystyczno – muzyczne 
oraz imprezy okolicznościowe.
Czynne: poniedziałek – niedziela 12.00 – do ostatniego 
klienta

TIFFANY’S
Ustka, ul. Marynarki Polskiej 10
tel. 59 814 62 62, www.fishermanhouse.pl
Restauracja i cafe. Znajduje się w pensjonacie Fisherma-
n’s House, w niedalekiej odległości od portu i promenady. 
Lokal serwuje niebanalne posiłki, dla osób poszukujących 
czegoś więcej niż prostych potraw. Do dyspozycji gości bo-
gata karta win oraz dobrze zaopatrzony bufet.

TROJANOWSKI (przy hotelu)
Ustka, ul. Darłowska 16,
tel. 59 814 89 65, www.hoteltrojanowski.com.pl
Specjalnością restauracji są dania kuchni orientalnej i pol-
skiej. W karcie między innymi: Bukiet Piracki, Zupa Rybna, 
Lody z Pieca. W restauracji znajduje się również doskonale 
zaopatrzony bar.
Czynna: 13 – do ostatniego klienta
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WENECJA (przy hotelu)
Ustka, ul. Marynarki Polskiej 22,
tel. 59 815 52 00, wwwmorzeustka.nadbaltykiem.pl
Restauracja przy głównej ulicy miasta, a jednocześnie w 
porcie, co umożliwia spożywanie posiłków z niecodziennym 
widokiem na port i morze. Wykwintne menu, wyśmienite 
trunki i profesjonalna obsługa zadowolą każdego wyma-
gającego klienta.
Czynna: 13.00 – 21.00, w sezonie 12.00 – 22.00

W pobliżu Ustki
GOŚCINIEC CHARLOTTY
Zamęłowo, Strzelinko 14,
tel. 59 847 29 80, www.dolinacharlotty.pl
Oryginalnie stylizowana, dwupoziomowa restauracja. Karta 
menu jest bardzo różnorodna, od dań z dziczyzny po deli-
katne owoce morza. W ofercie również chleb z pieca, ryby z 
własnej wędzarni oraz winiarnia. Do dyspozycji gości są trzy 
sale: bankietowa, kominkowa i chlebowa.
Czynna: 12.00 – 22.00

Restauracja „Gościniec Słupski”
Bydlino, ul. Leśna 6, 76-200 Słupsk
tel. 600 363 900, info@gosciniec-slupsk.pl
Czynne: 11:00 - 22:00

Restauracja Jasminum
ul. Portowa 22, 76-200 Słupsk
tel. 602 184 004, biuro@jasminum.slupsk.pl

BARY Czynne: 12.00 – 22.00
BOSTON BAR
Ustka, ul. Darłowska 7a, tel. 59 725 15 79
Boston Bar oferuje wiele rodzajów pizzy, dania obiadowe, 
dania wykwintne, fast food oraz garmaż. Specjalnością baru 
są chrupiące Bostońskie Kurczaki przygotowane wcześniej w 
specjalnej marynacie i otoczone panierką własnego wyrobu.

BOROWINKA
Ustka, ul. Grota - Roweckiego 9, tel. 59 814 69 85
Bar serwuje smaczne, domowe jedzenie. Specjalnością 
szefa kuchni jest wyśmienita golonka. Do dyspozycji gości 
jest również dobrze zaopatrzony bufet. Na sali znajdują się 
automaty zręcznościowe, piłkarzyki oraz bilard.
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CAFE VIENTO
Ustka, ul. Kaszubska 3/4, tel. 604 523 452
Bar sałatkowy. Do wyboru kilka rodzajów sałatek, z różnymi 
sosami.

KWADRANS
Ustka, ul. Zaruskiego 5, tel. 59 814 51 77
Bar-bistro położony w sąsiedztwie Promenady. Proponuje wiele 
smacznych dań, w tym także zestawy dla dzieci oraz pizzę.

KAROLINKA
Ustka, ul. Kościuszki 2, tel. 511 825 263
Bar serwuje domowe jedzenie oraz własne, smaczne wy-
roby garmażeryjne. W okresie wiosenno-letnim przed lo-
kalem ogródek z kilkoma stolikami. Możliwość zakupienia 
jedzenia na wynos lub zamówienia telefonicznego.

KORAL
Ustka, ul. Marynarki Polskiej, tel. 59 814 53 94
Niewielki bar przy głównej ulicy Ustki. Wśród tradycyjnego 
menu duży wybór smażonych ryb z dodatkami.

POD STRZECHĄ,
Ustka, ul. Marynarki Polskiej 59, tel. 59 814 40 60 
Najstarszy bar w mieście usytuowany jest przy głównej ulicy, 
w pięknym szachulcowym budynku. Kuchnia serwuje trady-
cyjne, domowe jedzenie. Latem, przed lokalem znajduje się 
ogródek; wyznaczono też miejsca do parkowania rowerów 
oraz przywiązania czworonoga.

STARA PIEROGARNIA
Ustka, ul. Darłowska, tel. 59 307 03 03
Bar serwuje pierogi na różne sposoby: mięsne, jarskie, 
słodkie i ostre. Możliwość zamówienia dań na telefon.
W sezonie letnim duża część lokali gastronomicznych kon-
centruje się przy Promenadzie Nadmorskiej. Wybór jest tu 
zróżnicowany: od dań dla amatorów kuchni z różnych stron 
świata, poprzez tradycyjne dania polskie i ryby, aż do po-
pularnych fast foodów. Po obiedzie możemy zasmakować 
w jednym z dziesiątków proponowanych deserów: lodów, 
owoców, ciast i słynnych, usteckich gofrów.
Zachęcamy również do odwiedzenia smażalni ryb, znaj-
dujących się w porcie, wzdłuż kanału portowego. Latem 
można tam spożywać świeże ryby przyrządzone na różne 
sposoby, przy akompaniamencie zespołu muzycznego.
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PIZZERIE

AL DENTE
ul. Wilcza 16,
tel. 59 846 55 55 

AMBER
ul. Kosynierów 27,
tel. 504 25 05 25

DIAVOLLO
ul. Kościelniaka 15b,
tel. 59 814 76 00

DOM RYBAKA
ul. Marynarki Polskiej 31a,
tel. 59 814 76 00

GRINGOS
ul. Dworcowa1,
tel. 59 8148 555

JADŁO CHATA
ul. Marynarki Polskiej 70,
tel. 59 814 88 00

PUERTO
ul. Na Wydmie 6,
tel. 59 724 11 77

SYRENKA
ul. Marynarki Polskiej 32,
tel. 59 8149 603

TOSCANIA
ul. Marynarki Polskiej 14,
tel. 59 815 20 52

NON STOP
ul. Darłowska,
tel. 59 814 65 27

PUB PIWNICA
ul. Marynarki Polskiej 16,
tel. 59 81 43 100

SUMMER DREAM
ul. Marynarki Polskiej 76/78, 
tel. 785 880 966

STERNIK
ul. Grunwaldzka 44,
tel. 59 814 74 95

VILLA RED
ul. Żeromskiego 1,
tel. 59 8148 000

VIVA, ul. Zaruskiego1,
tel. 59 8147 208

WINIARNIA
ul. Marynarki Polskiej 14,
tel. 59 8144 883

KAWIARNIE, PUBY, DYSKOTEKI

HERBACIARNIA
ul. Marynarki Polskiej 14,
tel. 59 814 48 83

BAR KAWOWY DELICJA
ul. Jagielońska 2
tel. 59 814 40 89

CAFE GÓRA LODOWA
ul. Kopernika 11
tel. 602 398 954

BAYA CLUB
ul. Marynarki Polskiej 81,
tel. 501 497 793
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HOTELE:

AZOTY** 
Ośrodek Rehabilitacyjno - Wczasowy,
ul. Wczasowa 25, tel. 59 814 40 84, www.azoty.com.pl
Hotel położony nad samym morzem w odległości 50 m 
od plaży. Posiada pokoje z łazienkami, TV SAT, telefonem, 
sprzętem plażowym oraz parking monitorowany i klima-
tyzowaną salę restauracyjną (śniadania i kolacje - stół 
szwedzki). Goście mogą korzystać z kawiarni, kortu te-
nisowego, placu zabaw, minigolfa, boiska do koszykówki, 
biblioteki, internetu, wypożyczalni rowerów i gabinetów za-
biegowych. Hotel organizuje wczasy, turnusy rehabilitacyj-
ne z dofinansowaniem z PFRON i głodówki oczyszczające. 

ENERGETYK***
Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe,
ul. Kościuszki 19, tel. 59 815 23 00, www.energetyk.ustka.pl,
Hotel położony niedaleko morza, w otoczeniu drzew. Po-
siada 29 pokoi w tym dwa apartamenty oraz restaurację 
i kawiarnię. Dla gości przygotowano wiele atrakcji: bilard 
klub, boiska sportowe, ścianę do squasha oraz nowoczesne 
korty tenisowe z instruktorem. Hotel jest częstym organi-
zatorem konferencji i narad, posiada luksusowe sale wy-
kładowo-konferencyjne, wyposażone w nowoczesny sprzęt 
audiowizualny.

LUBICZ**** WELLNESS & SPA
ul. Grunwaldzka 14, tel. 59 815 44 09, www.hotel-lubicz.pl, 
Elegancki hotel położony w centrum Ustki. Dysponuje 40 
komfortowo urządzonymi pokojami, restauracją. W hotelu 
znajduje się centrum Wellnes & SPA, do dyspozycji gości jest 
kryty basen i centrum odnowy biologicznej. Obiekt przygo-
towany do organizacji konferencji i spotkań biznesowych. 
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REJS
ul. Marynarki Polskiej 51,
tel. 59 814 78 50, www.hotelrejs.com
Hotel położony w głębi głównej ulicy, jego architektura 
nawiązuje do szachulcowych rezydencji. Dla gości przygo-
towano 24 pokoje wyposażone w klimatyzację, mini-bar, 
internet oraz sejf. W obiekcie znajduje się nowoczesna sala 
konferencyjna, wyposażona w niezbędne urządzenia tech-
niczne. Na gości czeka również wykwintna restauracja, wy-
różniona w latach 2003-2006 przez Pascala.

STACH**
ul. Słowiańska 4b, tel. 59 815 22 00, www.hotelstach.com
Hotel położony w niewielkiej odległości od morza. Każda jed-
nostka mieszkalna, od pokoju jednoosobowego do luksusowej 
suity – wyposażona jest w kompletny węzeł higieniczno – sa-
nitarny, TV – sat oraz telefon. Do dyspozycji gości sauna, jacuzzi 
i solarium. Przy hotelu znajduje się monitorowany parking.

TROJA-nowski**
Centrum Odnowy Biologicznej,
ul. Darłowska 16, tel 59 814 89 65
www.hoteltrojanowski.com.pl 
Hotel położony w zachodniej części Ustki. Posiada restau-
rację i 40 pokoi, w tym 1,2,3,4 osobowe oraz apartamenty. 
Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym. W ofercie 
bogata lista usług leczniczych. Hotel jest również w peł-
ni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. (nagroda 
„Hotel bez barier”). Do dyspozycji gości: sauna, siłownia, 
sala konferencyjna, a także rozrywki: bilard, lotki, snoker. 
Możliwość korzystania z internetu.

PENSJONATY:

FISHERMAN’S HOUSE
ul. Marynarki Polskiej 10, 
tel. 59 814 62 62
www.fishermanshouse.pl

OLEŃKA
ul. Zaruskiekiego 1,
tel. 59 814 85 22,
www.pensjonatoleńka.pl

ORKA
ul. Marynarki Polskiej 68a,
tel. 59 814 97 04,
www.orka.maxmedia.pl

WENECJA
ul. Marynarki Polskiej 22,
tel. 59 815 52 00,
www.morzeustka.nadbaltykiem.pl
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OŚRODKI WCZASOWE, OŚRODKI REHABILITACYJNE, 
OBIEKTY WYPOCZYNKOWE:

ALEKSANDER Zajazd
ul. Beniowskiego 2A, tel. 
59 815 21 80,
www.hoteldajana.pl/aleksander

ANTONIEFF mini Hotel
ul. Marynarki Polskiej 80b, 
tel. 59 814 42 92
www.antonieff.com.pl 

DAJANA
Zajazd, ul. Chopina 9,
tel. 59 814 48 65,
www.hoteldajana.pl

DAGMOR
ul. Storczykowa 6,
tel. 59 814 99 30,
www.dagmor.pl

DELFIN
ul. Kopernika 5,
tel. 59 814 70 13,
www.ustkaznp.tp1.pl

EWA
ul. Rybacka 7,
tel. 59 814 52 81,
www.orwewa.ta.pl

JANTAR
ul. Wczasowa 14,
tel. 59 814 40 93,
www.jantar.ta.pl

KINGA
ul. Wilcza 5,
tel. 59 814 40 93,
www.jantar.ta.pl

NIEWIADÓW
Ustka Uroczysko,
tel. 59 814 49 86,
www.niewiadow.tp1.pl

NIEZAPOMINAJKA
ul. Rybacka 2a,
tel. 59 814 63 31,
www.iwtur.ta.pl

POLITECHNIKA 
WROCŁAWSKA
ul. Kościuszki 14,
tel. 59 814 46 15,
owustka.pwr.wroc.pl

POMORZE
ul. Kościuszki 15,
tel. 59 814 96 84

POSEJDON
ul. Rybacka 110,
tel. 59 814 40 56,
www.posejdon-ustka.pl

RADOŚĆ
ul. Limanowskiego 10,
tel. 59 814 40 74,
www.ow-radosc.pogodzinach.net

ROYAL BALTIC
ul. Wczasowa 26,
tel. 59 815 52 81,
www.royal-baltic.pl

SŁONECZNA
ul. Wczasowa 6,
tel. 59 814 52 42,
www.sloneczna.afr.pl
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SKAUT
ul. Darłowska 2,
tel. 59 814 65 74,
www.skaut.tp1.pl

TĘCZA
ul. Chopina 1/3,
tel. 59 814 95 21,
www.tecza.tp1.pl

UROCZYSKO
Ustka Uroczysko,
tel. 59 814 48 39,

WŁÓKNIARZ
ul.Wczasowa 15,
tel. 59 814 44 24,
www.wlokniarz.afr.pl

WILLE, POKOJE GOŚCINNE:

AMBER
ul. Krokusowa 26,
tel. 59 814 93 67

ANITA
ul. Azaliowa 8,
tel. 503 805 773

ANNA
ul. Wilcza 27,
tel. 59 814 51 41

ARONIA,
ul. Mickiewicza 15,
tel. 601896368

AZALIA
ul. Mickiewicza 6a,
tel. 814 95 57

BARBARA L
ul. Kopernika 4,
tel. 59 814 41 81

BARTEK
ul. Kopernika 10/2,
tel. 59 814 57 60

BEATA
ul. Cisowa 26,
tel. 59 814 66 58

BRZOZOWY DOMEK
ul. Brzozowa 7,
tel. 59 814 57 52

BURSZTYNOWY DOM
ul. Bursztynowa 13,
tel. 59 814 93 74

CARTUR
ul. Grunwaldzka 11,
tel. 59 814 94 70

DOMUS
ul. Marynarki Polskiej 66,
tel. 59 814 71 80

ELDORADO
ul. Żeromskiego 12,
tel. 59 842 88 02

FALA
ul. Chopina 9A,
tel. 59 814 57 22

FREGATA
ul. Chopina 10,
tel. 59 814 58 29

GAMA
ul. Tulipanowa 5,
tel. 59 814 70 56
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GOŚCINIEC ARMATORA
ul. Beniowskiego 10,
tel. 59 814 60 25

GRACJA
ul. Jagiellońska 8,
tel. 59 814 40 30

KOGA
ul. Westerplatte 3,
tel. 59 814 99 77

KROKUS
ul. Krokusowa 33,
tel. 59 814 54 86

LETNISKO PRZY BURSZTYNOWEJ
ul. Bursztynowa 21,
tel. 59 814 51 86

MISTRAL
ul. Kaszubska 9,
tel. 501 527 578

NEMO
ul. Łąkowa 10,
tel. 59 814 54 94

OKAY
ul. 9 marca 10,
tel. 59 814 99 62

ORZECHOWY DOMEK
ul. Żeglarzy 7,
tel. 59 814 54 65

PENSJONAT BURSZTYNOWY
ul. Marynarki Polskiej 68,
tel. 59 814 51 11

PLUS
ul. Marynarki Polskiej 44,
tel. 59 814 61 69

POGODA
Sprzymierzeńców 13a,
tel. 59 814 47 15

POD JASKÓŁKĄ
ul. Kopernika 6,
tel. 59 814 48 24

POD KOTWICĄ
ul. Rybacka 8,
tel. 59 814 48 81

POD LWEM
ul. Kopernika 1A,
tel. 59 814 48 04

POD MODRZEWIEM
ul. Brzozowa 11,
tel. 59 814 43 95

POKOJE GOŚCINNE
ul. Krokusowa 32/34,
tel. 59 814 99 10

PRZY NEPTUNIE
ul. Jagiellońska 4-6,
tel. 59 814 57 72

PRZYSTAŃ U KAPITANA
ul. Wrzosowa 1,
tel. 59 815 20 20

RÓŻA WIATRÓW
ul. Słowiańska 9,
tel. 59 814 48 72

SAPIEHA
ul. Lipowa 4,
tel. 59 814 52 83

SELENA
ul. Kosynierów 23
tel. 696 799 950

SYRENKA
ul. Marynarki Polskiej 32, 
tel. 59 814 71 83

U ANTONINY
ul. Sportowa 6,
tel. 59 814 40 50
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UST-RYB
ul. Westerplatte 38,
tel. 59 814 58 78

U SZYMAŃSKIEJ
ul. Słowiańska 12,
tel. 605 853 311

U TERESY
ul. Darłowska 4,
tel. 59 814 48 76

W STARYM KINIE
ul. Marynarki Polskiej 82, 
tel. 59 814 46 77

VILLA DIANA
ul. Brzozowa 28,
tel. 59 814 67 83

VILLA RED
ul. Żeromskiego 1,
tel. 59 814 80 00

VILLA SALVIA
ul. Sportowa 7,
tel. 59 875 53 70

VILLA WENEL
Kościuszki 1
tel. 59 814 48 85

DOM TURYSTY
ul. Wilcza 22
tel. 59 814 56 23

DOM POD SOSNAMI
ul. Rybacka 4,
tel. 59 814 69 20

DWOREK RÓŻANY
ul. Limanowskiego 6,
tel. 59 814 89 81

CAMPINGI, POLA NAMIOTOWE:

BOROWINKA
Ustka, ul. Gen. Grota 
Roweckiego 9,
tel. 59 814 69 85

CAMPING MORSKI 101 
Ustka, ul. Armii Krajowej 4, 
tel. 59 814 44 26

DOMKI U TERESY
ul. Kościuszki 3,
tel. 661 347 888

KAMPING SŁONECZNY, 
OSiR, Ustka,
ul. Grunwaldzka 35,
tel. 59 814 42 10

Po więcej informacji o ofercie noclegowej i gastronomicz-
nej w Ustce zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej, 
przy ul. Marynarki Polskiej 87, tel. 59 814 71 70, 
www.lot.ustka.pl
Pracownicy Punktu, chętnie udzielą wszelkich informacji 
pomocnych turyście w czasie pobytu w naszym mieście.
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MUZEA, GALERIE:

Muzeum Ziemi Usteckiej
ul. Marynarki Polskiej 62A,
tel. 59 814 33 02
Muzeum otwarto w 2000 r., z inicjatywy Towarzystwa 
Przyjaciół Ustki. Jest ważnym ośrodkiem kulturalnym Ustki. 
Mieści się w replice XVIII-wiecznego, reglowego budynku. 
Prezentuje wystawę regionalną, dotyczącą historii Ustki i 
stoczni usteckiej, wernisaże oraz wystawy czasowe. Latem 
jest to wystawa bursztynu, w grudniu wernisaż poplenerowy 
konkursu „Ustka moja mała ojczyzna”, w marcu „Kobiety w 
Ustce” prace artystek usteckich. Raz w roku można oglądać 
też wystawę z cyklu: „Pasje Ustczan”.
Czynne: wtorek – sobota, godz. 10.00 – 17.00
Zniżki dla grup zorganizowanych, możliwe zwiedzanie z 
przewodnikiem.

Muzeum Chleba 
ul. Marynarki Polskiej 49, 
tel. 59 814 48 40
Muzeum założone przez 
jednego z pierwszych 
mieszkańców Ustki pie-
karza Eugeniusza Brzó-
skę. Na poddaszu starej 
piekarni obejrzeć można 
stary sprzęt piekarniczy 
m.in. XVII wieczne urzą-
dzenia do wyrabiania 
ciasta. Ciekawostki to 
przedwojenny automat 
do sprzedaży cukierków 
i XIX wieczny pierwowzór 
lodówki, z czasów, gdy w 
gospodarstwach domo-
wych nie było jeszcze energii elektrycznej.
Czynne: wtorek – sobota 11.00 – 17.00

Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce
ul. Zaruskiego 1,
tel. 59 814 60 89
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Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce powstała w roku 1987 r. 
Galeria mieści się w zabytkowym spichlerzu portowym. Po-
wierzchnia wystawiennicza to 210 m2. Wystawia czasowo 
artystów z różnych dziedzin sztuki: malarzy, rzeźbiarzy, gra-
fików i in. 

Muzeum Minerałów 
ul. Limanowskiego,
tel. 603 081 763
Znajduje się tuż obok Promenady, w głębi schronu lotnicze-
go. W tej niezwykłej scenerii znajdziemy największy kryształ 
górski, skamieniałości, szkielet dinozaura i kolekcję muszli 
z całego świata. W muzeum znajduje się również sklepik 
z kamieniami szlachetnymi. Co roku w lipcu Muzeum jest 
organizatorem imprezy: „Pokazy i nauka płukania złota dla 
całej rodziny”

SŁUPSK:

Zamek Książąt Pomorskich, 
Słupsk, ul. Dominikańska 5-9,
tel. 59 842 40 81,
czynne: środa – niedziela 10.00 – 16.00
Wybudowany w 1507 r. przez księcia Bogusława X. W XVI i 
XVII w. był rezydencją 
książąt pomorskich 
z dynastii Gryfitów. 
Obecnie zamek sta-
nowi siedzibę Mu-
zeum Pomorza Środ-
kowego w Słupsku. W 
2007 roku dokonano 
gruntownej reno-
wacji zamku, m.in. 
odnowiono elewację 
i zrekonstruowano 
ogród zamkowy.
Obecnie swoją sie-
dzibę ma tu Muzeum 
Pomorza Środko-
wego, prezentujące 
wystawy stałe i czasowe. Najsłynniejszą jest największa w 
Polsce i na świecie kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza WITKACEGO. Liczy obecnie 253 prace, głównie 
portrety malowane pastelami na papierze.
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Młyn Zamkowy – wy-
budowany na posesji 
książęcej jako młyn 
wodny w pierwszej 
połowie XIV w., jeszcze 
przed wzniesieniem 
zamku. Obecnie młyn 
mieści ekspozycję i 
pracownię etnograficz-
ną Muzeum Pomorza 
Środkowego oraz galerię bursztynową.

Spichlerz Richtera – 
zbudowany w pierw-
szej połowie XVIII w., 
dawniej stał przy ulicy 
Kopernika. Następnie 
w latach 1994 -1997 
został rozebrany i część 
po części przeniesiony 
do kompleksu zamko-
wego. Obecnie mieści 
się w nim herbaciarnia, 
goszcząca często wystawy grafiki, zdjęć i malarstwa.
Herbaciarnia czynna: 10.30 – 21.00

Baszta Czarownic 
Słupsk, ul. Fr.Nullo 13, 
czynna codziennie 
9.00 – 17.00
Baszta była w średnio-
wieczu więzieniem dla 
kobiet posądzanych o 
czary. Obecnie mie-
ści się w niej galeria, 
prezentująca wystawy 
malarstwa, grafiki, fo-
tografii, małych form 
rzeźbiarskich oraz instalacji przestrzennych.
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Czas wolny, kultura, rekreacja

Dom Kultury
Ustka, ul. Kosynierów 19, 
tel. 59 814 49 19
Placówka organizuje szereg imprez, które w okresie letnim 
skierowane są również do turystów odwiedzających nasze 
miasto. Cyklicznie organizowane są m.in. Noc Świętojańska 
na plaży wschodniej, Święto Latarni, prezentacje spektakli 
teatralnych dla dzieci w porcie usteckim oraz Łyk’end Sa-
tyry.

Biblioteka Miejska
ul. Kopernika 22, 
tel. 59 814 60 83, www.biblioteka.ustka.pl
Biblioteka udostępnia swe zbiory turystom po wniesieniu 
kaucji w wysokości 20 zł i okazaniu dowodu osobistego. 
Czynna: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 12.00-18.00, 
czwartek 11.00 – 15.00

Kino Delfin
Ustka, ul. Marynarki Polskiej 82,
tel. 59 814 46 77, www.kino.ustka.pl
Kino czynne codziennie. Dla grup zorganizowanych oferuje 
zniżki, po uprzednim umówieniu się. Rabatów udziela się 
także wszystkim wczasowiczom, którzy uiścili opłatę klima-
tyczną i okażą Karnet Wakacyjny. Kasa kina czynna na pół 
godziny przed seansem. Repertuar kina dostępny na plaka-
tach na terenie miasta.

Państwowy Teatr Lalki Tęcza
Słupsk, ul. Waryńskiego 2,
tel. 59 842 87 94, www.tecza.slupsk.net
Teatr powstał w 1946 r. Od dnia założenia przygotował 166 
premierowych przedstawień dla dzieci i młodzieży. Wido-
wiska te tworzyło wielu wybitnych reżyserów, scenografów, 
kompozytorów i animatorów. Przedstawienia „Tęczy” wielo-
krotnie nagradzano na konkursach w kraju i za granicą.
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Teatr Nowy im. Witkacego
Słupsk, ul. Lutosławskiego 1,
tel. 59 846 70 00, www.nowyteatr.pl
Teatr został powołany uchwałą Rady Miejskiej w 2004 roku. 
Z żywym oddźwiękiem spotkał się konkurs na nazwę teatru, 
a wśród kilkuset propozycji najczęściej wymieniano „Nowy 
Teatr w Słupsku” i ta propozycja zwyciężyła.  Spektakle zy-
skują uznanie i przychylność lokalnej społeczności; latem 
dużą popularnością cieszą się przedstawienia w plenerze 
tzw. Scena Letnia.

Słowiński Parka Narodowy – wieś Czołpino (Światowy 
Rezerwat Biosfery) (około 30 km od Ustki)
Wydma Czołpińska jest jedną z najciekawszych wydm 
udostępnionych do ruchu turystycznego na terenie Parku. 
Spacer po niej umożliwi nam ścieżka dydaktyczna „Latar-
nia”, prezentująca charakterystyczną roślinność słowińskiego 
boru. Na wydmie znajduje się też najważniejszy i najbar-
dziej popularny zabytek Czołpina - wysoka na 25 m latarnia 
morska, zbudowana w 1875 r. , udostępniona do zwie-
dzania.

Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie
Muzeum istnieje od 1974r. Przedstawia ono przyrodę naj-
ważniejszych ekosystemów Słowińskiego Parku Narodowe-
go. Wystawa muzealna zawiera 6 działów: plaża, wydmy, 
jeziora, lasy, ochronę przyrody oraz archeologię. Obiekt czę-
ściowo jest przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych. W miejscowości Rowy znajduje się filia 
Muzeum Przyrodniczego SPN. Wystawa pod 
nazwą „Plaża-cztery pory roku” poświę-
cona jest przeobrażeniom jakim ulega 
ten przybrzeżny piaszczysty obszar. 
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Rowokół
Wzgórze Rowokół położone jest na Wybrzeżu Słowińskim. 
Jego wysokość liczy 115 m n.p.m. Na szczycie wznosi się 
piękna panorama na Słowiński Park Narodowy. 

Dolina Charlotty – Zamęłowo 
(około 15 km od Ustki), www.dolinacharlotty.pl
Dolina Charlotty to urokliwe, baśniowe miejsce. Jest jedy-
nym w Polsce ryglowym kompleksem turystyczno – ga-
stronomicznym opartym na tradycyjnym budownictwie 
pomorskim tzw. „domy w kratę”, położonym na wodzie. Na 
odwiedzających Dolinę czekają piękne tereny spacerowe, 
stadnina koni, mini-zoo dla najmłodszych oraz położony na 
wyspie gościniec i pensjonat. W sezonie letnim w amfiteatrze 
odbywa się wiele imprez regionalnych i rozrywkowych.

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach 
(około 40 km od Ustki), www.muzeumkluki.pl
Muzeum powstało z myślą o ratowaniu kultury material-
nej dawnej ludności kaszubskiej – Słowińców. Położenie w 
małej wiejskiej społeczności, w sercu Parku Narodowego 
dodaje mu autentyczności. Stare chałupy i zagrody ożywa-
ją podczas licznych imprez odtwarzających dawną kulturę. 
Najpopularniejszą jest odbywające się w maju Czarne We-
sele – otwierające sezon letni.
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Muzealna Zagroda Albrechta w Swołowie
(około 30 km od Ustki), www.muzeum.swolowo.pl
Wieś Swołowo jest umownie nazywana stolicą „Krainy w 
Kratę” - obszaru w pasie nadmorskim pomiędzy Darłowem 
a Łebą, na którym znajdują się tradycyjne budowle pomor-
skiej wsi – budynki szachulcowe. Przejęte przez Muzeum 
Pomorza Środkowego obiekty w Swołowie tworzące siedli-
sko, stanowią przykład typowej zagrody zamożnego chłopa, 
jakie występowały na Pomorzu w XIX i XX w. Zagrodę zbu-
dowała i zamieszkiwała rodzina Albrechtów. Dziś jest ona 
odtworzona i udostępniona do zwiedzania. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ustka, ul. Grunwaldzka 35, tel. 59 814 55 86,
www.osir.ustka.pl
Ośrodek jest organizatorem wielu imprez o charakterze 
sportowym. Dysponuje następującymi obiektami: stadion 
(przy ulicy Sportowej), boiska do piłki nożnej, siatkowej, ko-
szykówki, korty tenisowe oraz plac zabaw dla dzieci.

Ośrodek Jeździecki „Anka”
Ustka – Przewłoka 3, tel. 59 814 81 10,
www.stajnia-anka.pl
W stadninie znajduje się 30 koni rasy małopolskiej, wielko-
polskiej, półkrwi arabskiej oraz odpowiednich dla dzieci ku-
ców i koników polskich. W ofercie stadniny jest nauka jazdy 
konnej, treningi na padoku, wyjazdy w teren i przejażdżki 
bryczką. Od lat dużą popularnością cieszą się wycieczki na 
plażę, na wschód lub zachód słońca.
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Spływy Kajakowe na trasie Bydlino – Ustka – WFHU Sezam, 
tel. 663 474 047, www.splywykajakowe.tp2.pl
Krótkie, trzy-czterogodzinne spływy organizowane są w 
okresie od 15 czerwca – 15 września. Organizator zapew-
nia: przewodnika, informację o stanie szlaku wodnego, ka-
jaki dwuosobowe z laminatu oraz transport sprzętu. Spływ 
Słupią to niezapomniane piękne widoki, liczne bystrza i 
malownicze widoki.

Kraina Jeża Wacława - Sala zabaw dla dzieci
Ustka, ul. Jagiellońska 18 (w budynku BPH, II p.)
tel. 502 683 766
Kolorowa, przytulna sala. Do dyspozycji dzieci suchy basen 
z kulkami, trzypoziomowa konstrukcja z torem przeszkód, 
zjeżdżalnie, domki, trampolina, samochodziki, klocki. Do-
stępny barek z kawą, herbatą, napojami zimnymi oraz sło-
dyczami. 

Szlak Zwiniętych Torów 
– trasa rowerowa Ustka - Rowy około 21 km
Najlepiej znany i zagospodarowany turystycznie szlak rowe-
rowy w okolicach Ustki. Prowadzi głównie nasypami ponie-
mieckich, zdemontowanych w 1945 roku, linii kolejowych. 
Biegnie w terenie o unikatowych walorach krajobrazowo – 
przyrodniczych, w strefie chronionego krajobrazu.
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Wypożyczalnie rowerów:
Hotel „Azoty”  -
Ustka,, ul. Wczasowa 25, tel. 59 814 40 84 

Ośrodek Wczasowo – Konferencyjny „Jantar”  -
Ustka,, ul. Wczasowa 14, tel. 59 814 40 93

PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA
Żeglarzy podróżujących po Bałtyku, zapraszamy do odpo-
czynku w Ustce. Miejsca do cumowania są dwa: gościnne, 
po wschodniej stronie portu oraz przy nabrzeżu klubowym 
(tzw. basen węglowy), w części zachodniej. W obu miej-
scach są prysznice oraz istnieje możliwość pobrania wody 
i prądu. 

REJSY
Sun Star - łódź turystyczna, 
tel. 59 814 85 57 - rejsy o zachodzie słońca, rejsy wy-
cieczkowe, okolicznościowe, imprezy integracyjne.

Gucio UST-62 – statek pasażerski,
tel. 59 814 74 44 – rejsy turystyczne po morzu, rejsy 
rodzinne z grillem, rejsy wycieczkowe (45 min.), rejsy 
wędkarskie

Dragon – statek pasażerski,
tel. 601 62 91 91 – rejsy wycieczkowe (o zachodzie 
słońca, z programem rozrywkowym, dyskoteką), rejsy 
czarterowe



36

Zakupy

MONETY
Od kilku lat w Ustce w sezonie letnim funkcjonuje lokalny 
dukat. W ubiegłych latach były to 4 Słupie, 4 Bryzgi Rosowe. 
Ostatnia dość oryginalna nazwa, wiąże się z historią herbu 
Ustki. Herbowa Syrenka w legendzie kaszubskiego pisarza 
Feliksa Fenikowskiego, występuje właśnie jako Bryzga Ro-
sowa. Monety można kupić na Promenadzie, w Punkcie 
Informacji Turystycznej oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Ustce, ul. Grunwaldzka 35, tel. 59 814 55 86

ZAKUPY
Biedronka, Ustka, Plac Dąbrowskiego
Centrum Handlowe Marina, Ustka, ul. Grunwaldzka
Top Market, Dom Handlowy Feniks, Ustka, Plac Wolności
Netto, Ustka, ul. Sprzymierzeńców 2
Polomarket, Ustka, ul. Krótka 
Targowiska: Plac Wolności oraz ul. Grunwaldzka

W Słupsku
CH „Jantar”, Słupsk, ul. Szczecińska 58
CH „Galeria Słupsk”, ul. Tuwima
CH „ Podkowa”, ul. Starzyńskiego





Wydawca:
Urząd Miasta Ustka
Wydział Promocji
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
tel. +48 59 81 54 350, 
+48 59 81 54 352
e-mail: promocja@um.ustka.pl

Zdjęcia:  
H. Bierndgarski,  
K. Kwiatkowski,  
B. Z. Chojęta,  
arch. wydziału promocji
M. Lesiecka
arch. Grawipolu

Ustka 2011r.




