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scowości. Pojawili się bowiem pierwsi letnicy, którzy 
wynajmowali izby w domach rybaków. Z całą pew-
nością docenili piękną i szeroką plażę, morze, parki, 
lasy i unikatowy mikroklimat – idealne warunki do 
wypoczynku. Wzrost popularności Ustki widać choć-
by po pięknej dzielnicy willowej. Jednocześnie roz-
wijał się port, powiększała flota rybacka, powstała 
stocznia. Kolejny etap rozwoju Ustki przypadł na lata 
60–te XX wieku, kiedy to nastała moda na wczasy 
zakładowe. Zapotrzebowanie na miejsca noclegowe 
doprowadziło do wybudowania dużych ośrodków 
wypoczynkowych, które funkcjonują do dziś.

1 stycznia 1988 roku ta przepiękna miejscowość 
otrzymała oficjalny status uzdrowiska. Jej urok jest 
niezaprzeczalny. Nazywana „Perłą Bałtyku” i letnią 
stolicą Polski, w pełni zasługuje na te określenia. 
Turyści i kuracjusze przyjeżdżają tu przez cały rok. 
Każdy znajdzie w niej to, czego potrzebuje: odpo-
czynek, ukojenie, zabiegi lecznicze, wyjątkowy mi-
kroklimat, wspaniałe trasy piesze, kajakowe i rowe-
rowe oraz szerokie, piaszczyste plaże i fale Bałtyku. 
Czas płynie tu z pewnością inaczej, pozwalając choć 
na jakiś czas zapomnieć o życiu w ciągłym stresie. 
Tymczasem Ustka ma do zaoferowania o wiele wię-
cej, niż cztery żywioły: wodę (morze), ziemię (plaże), 
ogień (słońce) i powietrze (bryza) i mnóstwo atrak-
cji, organizowanych przez cały rok. Z całą pewno-
ścią warto poznać samą Ustkę z jej wyjątkowymi 
miejscami.

 Jej historia, to historia zdolności przetrwania i cią-
głego rozwoju. Już w czasach prehistorycznych po-
jawili się tu wędrowni rybacy i myśliwi. W III tysiącle-
ciu p.n.e. trafili tu budowniczowie megalitów, które 
później nazwano „grobami olbrzymów”. Na początku 
naszej ery zaś zamieszkali skandynawscy Goci, któ-
rzy przyczynili się później do upadku Rzymu. 

Po raz pierwszy Ustka została wymieniona w do-
kumencie historycznym w 1337 roku, gdy rycerze 
z pomorskiego rodu Święców sprzedali ją Słupskowi 
za… parę butów, którą zobowiązał się im przeka-
zywać rokrocznie. Mała osada rybacka, jako Stolp-
münde, czyli Słupioujście szybko dostosowała się 
do roli portu dla Słupska, który dzięki niej należał 
do Hanzy ( północnoeuropejskiego związku miast 
kupieckich). Bardzo szybko stała się największym 
tego typu ośrodkiem we wschodniej części Księ-
stwa Pomorskiego. Słupsk był właścicielem Ustki 
do 1831 roku. Warto zresztą nadmienić, że na prze-
strzeni wieków, osada wielokrotnie zmieniała przy-
należność państwową. We wczesnym średniowie-
czu należała do Polski. Przez krótki czas rządzili nią 
Duńczycy, Brandenburczycy, a od XIV wieku książę-
ta pomorscy – Gryfici. Po wojnie trzydziestoletniej 
dostała się pod panowanie Brandenburgii, a póź-
niej stała się częścią Prus i Rzeszy Niemieckiej. Do 
Polski wróciła po II wojnie światowej, w 1945 roku. 

Choć Stolpmünde było głównie portem, już w XIX 
wieku ludzie dostrzegli również inne walory miej-
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Grand Prix Ustki 
„Rozbiegana Ustka na Fali”

12.05.2018
Bieg I - MORPOLOWY

17.06.2018
Bieg II - JANTAROWY

21.07.2018
Bieg III - ŁOSOSIOWY 

18.08.2018
Bieg IV - USTECKA DZIESIĄTKA Z HAKIEM

23.09.2018
Bieg V - ZACHOWAĆ DLA POKOLEŃ

20.10.2018
Bieg VI - BURSZTYNOWY 

ponad 500 lat chowano mieszkańców Ustki oraz 
rozbitków morskich. Po zbudowaniu w 1886 roku 
na wydmie za osadą większego kościoła, wyposa-
żenie poprzedniego przeniesiono, a kościółek roze-
brano. Plac, na którym stała dawna świątynia, nosi 
obecnie nazwę Skweru Jana Pawła II. Dawniej nazy-
wano go także Zaułkiem Kapitańskim. 

Stara osada jest obecnie objęta rewitalizacją. 
Znowu – jak niegdyś - zaczynają zapełniać ją rybac-
kie domki o konstrukcji szachulcowej. Drewniane, 
ciemne bale tworzą szkielet, a przestrzenie mię-
dzy nimi wypełnione są słomą i gliną oraz pobie-
lone wapnem. Jest ona tak charakterystyczna, że 
cały obszar Pomorza nazywany jest często „krainą 
w kratę”. Najpiękniejszy przykład pomorskiej „kra-
ty” w Ustce, to tzw. Dom Kapitana Haase przy ul. 
Czerwonych Kosynierów, dziś siedziba Bałtyckiego 
Centrum Kultury. Z napisu wyrytego na belce nad 
drzwiami, wynika, że „P.H.”, czyli Peter Haase, zbu-
dował dom w 1804 roku.

PROMENADA

Popularność Ustki jako miejsca wypoczynku zaczęła 
się już w XIX wieku. Rozwojowi sprzyjała także budo-
wa linii kolejowej Słupsk – Ustka, która umożliwiła ła-
twe dotarcie do celu. Już w 1875 roku zbudowano dla 
gości spacerową promenadę nad brzegiem morza 
i zasadzono ozdobne drzewa. Rosną tu np. dwa pięk-
ne okazy sosny czarnej, z koronami uformowanymi 
przez wiatr na kształt sztandaru. Wzdłuż promenady 
powstawały ekskluzywne restauracje i pensjonaty. 
Do dziś znajdują się tu obiekty pozostałe po XIX –

PORT

port w miejscu ujścia rzeki Słupi do Bałtyku od śre-
dniowiecza był dla mieszkańców oknem na świat. 
Nadbrzeża kanału były niegdyś drewniane. Dwa 
falochrony o długości około 400 metrów, zostały 
zbudowane w II połowie XIX wieku z kamieni, które 
przywożono tu ze Szwecji. Największy okres rozkwi-
tu portu przypadł na przełom XIX i XX wieku. Z tego 
okresu pochodzi również latarnia morska, z której 
roztacza się piękny widok na Ustkę i okolicę. Mawia 
się, że wcześniej jej funkcję pełniła wieża dawne-
go kościoła św. Mikołaja, który stał do 1889 roku 
w miejscu obecnego Skweru Jana Pawła II. 

Na dziedzińcu przed latarnią znajdują się szyny 
kolejowe z 1914 roku oraz wyłowione z dna kanału 
portowego fragmenty drewnianych statków. Nie-
opodal stoi pomnik „Ludziom Morza”, odsłonięty 
w 2002 roku. Postać kobiety, wypatrującej z lękiem 
powrotu ojca, brata, męża lub syna jest niezwykle 
sugestywny. 

W Ustce przetrwały również portowe spichlerze 
i magazyny. Najstarszy z nich, to czerwony budy-
nek po wschodniej stronie, w którym obecnie mie-
ści się m.in. restauracja i dyskoteka oraz Centrum 
Aktywności Twórczej. Z kolei „Tawerna portowa” 
działa w jednym ze spichlerzy dawnej firmy „Geiss”. 
Te obiekty pamiętają jeszcze drewniane żaglowce. 

Po zachodniej stronie kanału portowego dominu-
je w krajobrazie szary elewator zbożowy z żurawi-
kiem przeładunkowym. Ziarno przesypywano stąd 
wprost do ładowni statków. Także po zachodniej 
stronie powstał w latach 1886 - 1888 magazyn spi-
rytusu, który mógł pomieścić 2,5 mln litrów. Po ten 
towar regularnie przypływały do Ustki tankowce 
z Hamburga.

OSADA RYBACKA

Centrum Ustki wyrosło na miejscu dawnej osady 
żeglarzy i rybaków, założonej jeszcze w średniowie-
czu na planie owalnicy. Dawny kształt można do-
strzec na planie miasta. Tworzą je ulice Marynarki 
Polskiej i Czerwonych Kosynierów. Sercem wsi był 
niegdyś kościół św. Mikołaja, na którego wyświęce-
nie w czerwcu 1356 roku przybył biskup z Kamienia 
Pomorskiego. Na cmentarzu wokół kościoła przez 

22 kwietnia
DUATHLON ENERGY USTKA – dwie trasy: długi i krótki 
dystans oraz trasa dla dzieci. Promenada Nadmorska

28 kwietnia – 3 maja
WIELKA MAJÓWKA – giełda kwiatów, występy muzyczne.
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Grunwaldzka 35

18-22 maja 
FESTIWAL PIPI – plenerowy festyn familijny, spektakl 
„Pippi Pończoszanka”. Dom Kultury

26 maja
DZIEŃ MIESZKAŃCA – w oparciu o program „Wymiatacze”, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Grunwaldzka 35

2 czerwca
DZIEŃ DZIECKA – gry i zabawy sportowe dla najmłodszych
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Grunwaldzka 35

9 czerwca
MUD MAX DOLINA CHARLOTTY – USTKA 
– ekstremalny bieg na dystansie 14 km z 40 przeszkodami.
Trasa: Dolina Charlotty – Ustka 

23 czerwca – 24 czerwca
CHARLOTTA USTKA ENDURO EXTREME – widowiskowy 
wyścig motocyklowy hard Enduro rozgrywany w unikalnej 
scenerii usteckiej plaży i portu.
23.06 – port zachodni, 24.06 – Dolina Charlotty

28 czerwca – 1 lipca
COLUMBUS FESTIWAL WIATRU – pokazy akrobacji mo-
toparalotniowej, wystawa zdjęć z lotu ptaka, ekspozycja 
sprzętu latającego, przelot armady powietrznej.
Plaża wschodnia, Promenada Nadmorska, port

30 czerwca
SPEKTAKL NARODZINY 4 ŻYWIOŁÓW – nocny pokaz ży-
wiołów, pokaz pirotechniczny, gwiazda wieczoru będzie 
zespół Bracia. Plaża wschodnia, promenada, port

7-8 lipca
DNI MORZA – m.in. pokaz jednostek pływających, kon-
cert zespołu Mr. Zoob, koncerty szantowe, regaty, pokazy 
kulinarne, OTWARCIE TARGU RYBNEGO, udział kapitana  
Romana Paszke na katamaranie Gemini 3. 
Port, Promenada Nadmorska

14-15 lipca
BIELSKO-BIALA I BESKIDY W USTCE – góralska muzyka, stoiska 
z rękodziełem i regionalne przysmaki. Promenada Nadmorska

20-21 lipca
EXTREME BIKE TOUR oraz MTBSTUNT GRAND PRIX
pokazy akrobacji rowerowych czyli dirt jumping.
Promenada Nadmorska i port 

20-22 lipca
MIASTECZKO TVN – plaża wschodnia

28 lipca
ULICZNY POKAZ MODY Z PIERRE RENE – plenerowy 
pokaz projektantów mody, występy Dj-a, stanowiska do 
makijażu. ul. Marynarki Polskiej

29 lipca
FORMOZA CHALLANGE – ekstremalny bieg na terenie 
Ustki Zachodniej / plaża zachodnia, port, poligon

4-5 sierpnia
FESTIWAL SZTUKI ULICZNEJ – spektakle teatralne,  
pokazy mimów, szczudlarzy teatr ognia. 
ul. Marynarki Polskiej, Promenada Nadmorska, port

11-12 sierpnia
WYBORY BURSZTYNOWEJ MISS – oraz Mistrzostwa 
w Wypłukiwaniu Bursztynu, Jarmark Bursztynowy.
Promenada Nadmorska, plaża

14-15 sierpnia
DOŻYNKI RYBNE, uroczystości związane ze Świętem  
Wojska Polskiego, Msza św. z pokładu okrętu wojskowe-
go, apel pamięci, parada, jarmark, koncerty Darii Zawia-
łow i Sound’n’Grace, uroczyste obchody Święta Miasta.
Promenada Nadmorska, port

18 sierpnia
PROMENADA RZEMIOSŁ – impreza folklorystyczna,  
jarmark produktów lokalnych. Promenada Nadmorska

18 sierpnia
BIEG USTECKA DZIESIĄTKA Z HAKIEM – w ramach Grand 
Prix Ustki w bieganiu. Trasa: plaża, ul. Wczasowa, lasy po 
stronie wschodniej miasta

25 sierpnia
HIP-HOP NA FALI ( m.in. koncert zespołu O.S.T.R)  
prezentacje lokalnych raperów, pokazy taneczne breakdan-
ce, pokaz graffiti. Afterparty w klubie „Sferique” na plaży. 
Promenada Nadmorska

1 września
POŻEGNANIE WAKACJI, m.in. animacje, Festiwal 
Kolorów, Koncert DJ C-BOOL.
Promenada Nadmorska, plaża wschodnia

8 września
PÓŁMARATON SŁOWIŃSKI
Trasa: Rowy – Ustka

8-9 września
MISTRZOSTWA POLSKI W SPRINCIE ŻEGLARSKIM
Centrum Sportów Wodnych „Opty”. Ustka

15 września
ŚWIĘTO ULICY MARYNARKI POLSKIEJ – biesiada i targ ulicz-
ny, występy kameralnych zespołów. Ul. Marynarki Polskiej

16 września
DUATHLON ENERGY USTKA – Promenada Nadmorska

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY W USTCE W 2018

Widok z Latarni Morskiej w Ustce na port

więcej informacjji:    www.ustka.pl    fb.com/ustkanafali
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DZIELNICA WILLOWA 

Tuż przy promenadzie znajduje się piękna dzielni-
ca willowa. Jej granice wyznaczają ulice Kopernika, 
Chopina, Żeromskiego i Mickiewicza. Zaczęła ona 
powstawać dla coraz liczniejszych letników, którzy 
chcieli mieszkać jak najbliżej morza. Dzielnica za-
częła powstawać na wschód od dawnej średnio-
wiecznej osady, w II połowie XIX w. Jednym z jej 
najpiękniejszych obiektów jest „Villa Red”, wznie-
siona podobno dla „żelaznego kanclerza” Otto von 

wiecznych restauracjach oraz altana dla muzyków, 
którzy przygrywali niegdyś spacerującym. Prome-
nada była kilkakrotnie przedłużana. Dziś ma już pół-
tora kilometra długości i niezależnie od pory roku 
można na niej spotkać spacerowiczów, podziwiają-
cych piękny widok na morze. Jednak promenada ma 
także dodatkowe atrakcje.

W  jej nowej części stoi ławeczka z  odlaną 
w brązie postacią Ireny Kwiatkowskiej. Aktorka 
przez wiele lat przyjeżdżała do Ustki i często siada-
ła na ławeczce przy promenadzie. Mieszkała zwykle 
w Domu Pracy Twórczej ZAIKS, przy ulicy Mickiewi-
cza. Pomnik cieszy się wielką popularnością, gdyż 
nie ma chyba osoby, która nie przysiadłaby obok, 
by mieć zdjęcie z figurą Ireny Kwiatkowskiej.
Nieopodal w parku znajduje się pomnik Fryderyka 
Chopina, autorstwa Ludwiki Kraskowskiej - Nitscho-
wej, która zaprojektowała również warszawską Sy-
renkę. Pomnik stoi wśród świerków, nieopodal Willi 
Red. Ustka otrzymała go w 1979 roku, jako dar od 
ministra kultury.

W części parku przylegającej do ulicy Kopernika, 
stoi kolejny pomnik. Jest to odlana w brązie rzeźba, 
przedstawiająca nagiego, śmiertelnie rannego męż-
czyznę, trzymającego w lewej ręce tarczę z herbem 
Ustki. Jest to „Umierający Wojownik”. Pomnik upa-
miętnia 76 niemieckich mieszkańców Ustki, pole-
głych w I wojnie światowej. Autorem rzeźby, odsło-
niętej w 1922 roku, był Joseph Thorak, który później 
stał się ulubionym rzeźbiarzem Adolfa Hitlera. Warto 
wiedzieć, że na tarczy znajduje się pierwsze wyobra-
żenie herbu Ustki z żaglowcem i syrenką, trzymają-
cą w dłoni łososia. Sam herb zaprojektował Wilhelm 
Granzow, ustczanin zaprzyjaźniony z Thorakiem. 

SYRENKA

U nasady wschodniego mola stoi pomnik legendar-
nej, usteckiej Syrenki, który odsłonięto 15 sierpnia 
2010 roku. Projektantem był Michał Rosa, uznany 
rzeźbiarz mieszkający w Ustce. Piękna syrena spo-
gląda w dal, na otwarte morze. Niektórzy twierdzą, 
że koniecznie należy dotknąć jej piersi, by zacho-
wać zdrowie i ponownie wrócić do tego urokliwego 
miasteczka. 

Według legendy, syrenka żywiła łososiami wdo-
wę Maruszę, której syn wyruszył w daleki rejs. Znaj-
duje się ona również na herbie miasta. 

na niezwykłe obrazy wotywne, ufundowane przez 
rodziny marynarzy, którzy ,,odeszli na wieczną 
wachtę”. Najstarsze z nich pochodzą z XVII wieku. 

Naprzeciwko znajduje się kino „Delfin”, które 

powstało w 1936 roku jako „kinoteatr” z przezna-
czeniem m.in. dla żołnierzy Luftwaffe z tworzące-
go się wtedy usteckiego garnizonu. Zbudowano je 
w klasycznym stylu architektury niemieckiej doby 
hitleryzmu. Co ciekawe, budynek, którego front 
zdobi rząd sześciu kolumn, wzorowano na berliń-
skim Reichstagu. Usteckie kino jest jednym z naj-
starszych, działających do dziś kin w Polsce – liczy 
sobie osiemdziesiąt lat. Niedawno zainstalowano 
w nim nowoczesny sprzęt. Z właścicielami można 
umówić się na oprowadzanie. Latem główny reper-
tuar stanowią bieżące hity filmowe, a po sezonie 
można trafić na ciekawe projekcje w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego. Oprócz kameralnego 
kina, w budynku mieszczą się również pokoje go-
ścinne oraz pub muzyczny, w którym organizowane 
są koncerty.

MALOWNICZA ULICA

Ustka posiada również wyjątkową ulicę ozdobioną 
muralami. Są to barwne malowidła, wzorowane na 
podstawie drzeworytów japońskiego artysty Hoku-
sai. Można je podziwiać przy ulicy Zaruskiego. Jest 
to tym samym najbardziej „malownicza” ulica tego 
miasta. Trudno nie zwrócić również uwagi na prze-
piękny mural na ulicy Słowiańskiej 37, nieopodal 
ratusza. Przedstawia on morze oraz wiersz Czesła-
wa Miłosza, pt. „Dar”. Autorem projektu jest słup-
ski artysta Piotr Igor Salata, a wykonawcą Fundacja 
Indygo.

Bismarcka, który wielokrotnie wypoczywał w Ustce. 
Zbudowano ją w stylu angielskiego gotyku, a na jej 
zapleczu zachowała się dawna stajnia. Przed willą 
rośnie araukaria chilijska, zwana – ze względu na 
kształt gałęzi – „małpim ogonem”. Jest to rzadko 
spotykane w Polsce iglaste drzewo, pochodzące 
z Ameryki Południowej. Uwagę zwraca również 
Dworek Różany otoczony 120 krzewami róż. Warto 
jednak przyjrzeć się również innym willom, które 
wyróżniają się przy tych ulicach. 

ŁAZIENKI

Już w II połowie XIX wieku Ustka uchodziła za miej-
sce, w którym klimat pomaga leczyć reumatyzm, 
choroby dróg oddechowych i układu krążenia, żo-
łądka, tarczycy i chorób nerwowych. W tym czasie 
powstał pierwszy zakład przyrodoleczniczy. Oczywi-
ście, podstawowym zabiegiem były kąpiele w pod-
grzanej wodzie morskiej. W 1877 roku powstały 
łazienki parowe. W 1911 roku architekt Dunkel z So-
potu – autor min. łazienek sopockich, zaprojektował 
nowy budynek. Cechą charakterystyczną tej budow-
li jest dach w kształcie pruskiej pikielhauby (spicza-
stego hełmu pruskiego) i portal z wizerunkiem ża-
glowca. Łazienki znajdują się tuż przy promenadzie, 
w przedłużeniu ul. Beniowskiego. Zakład przyrodo-
lecznictwa wciąż pełni zaś swoją funkcję. 

TRZY GRACJE

Naprzeciwko usteckiego Domu Kultury znajdują 
się trzy gracje, rzeźba Jana Konarskiego ze Słupska. 
Niegdyś stały wokół misy fontanny na ulicy Mary-
narki Polskiej. Podczas rewitalizacji ulicy fontanna 
została jednak zniszczona, a rzeźba trafiła na za-
plecze domu kultury. Obecnie znowu cieszy oczy 
mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Jako, że trzy 
gracje były boginiami piękna oraz patronkami prac 
umysłowych i dzieł sztuki, dotknięcie ich może za-
pewnić urodę oraz twórczą wenę. 

RATUSZ, KOŚCIÓŁ I KINO

Ustka rozwijała się prężnie. W latach 1911 – 1912 
powstał budynek, w którym dziś mieści się ratusz. 
Wcześniej była to szkoła. Zaprojektował ją dla Ustki 
za darmo radca budowlany Engelbrecht, który czę-
sto przyjeżdżał tu na wczasy. Honorowi mieszkańcy 
odwdzięczyli się mu prezentem w postaci srebrnej 
zastawy stołowej. 

Obok ratusza znajduje się kościół pod wezwa-
niem Najświętszego Zbawiciela. Jego neogotyckie 
wnętrze wykonane zostało w drewnie, w drugiej 
połowie XIX w. przez mistrza ciesielskiego Franza 
Draheima, wielkiego filantropa, który w testamen-
cie zapisał swój majątek na rzecz biednych ustec-
kich dzieci. W kościele nad ołtarzem znajduje się 
krzyż, przeniesiony tu z kościoła św. Mikołaja oraz 
witraż, przedstawiający Jezusa wyciągającego z ot-
chłani tonącego św. Piotra. Warto zwrócić uwagę 

Ławka solarna na Promenadzie 
Nadmorskiej 

Można na niej nie tylko przysiąść, ale 
także naładować telefon i skorzystać 
z bezpłatnego internetu. Do ładowania 
urządzeń mobilnych wymagane jest po-
siadanie własnego przewodu USB, nato-
miast w przypadku chęci skorzystania 
z bezpłatnego WiFi należy wybrać sieć 
„Ustka na Fali”. Ławeczka charakteryzuje 
się konstrukcją odporną na warunki ze-
wnętrzne, pracuje w temperaturach od 
-20 do 50 stopni Celsjusza. Moc paneli fo-
towoltaicznych wynosi 80W, pojemność 
baterii 22 Ah, czas pracy bez słońca – 72 
godziny. Ławka wyposażona jest w dwa 
gniazda USB. Dzięki temu projektowi Ust-
ka, zgodnie z hasłem reklamowym jest 
„miastem na fali” i dołączyła do miast na 
całym świecie, które swój rozwój kierun-
kują zgodnie z ideą Smart City. 

Pomnik Ireny Kwiatkowskiej

Dzielnica willowa

Wnętrze Kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela

Mural na ulicy Zaruskiego 



www.villamistral.ustka.pl

Obiekty całoroczne

Villa z 1900 roku
odnowiona w 2017 roku

100 m od plaży i promenady

Komfortowe pokoje

Apartament z prywatną
werandą

ul. Żeromskiego 10, Ustka ul. Żeromskiego 10, Ustka

Bistro & Café
„U PRZYJACIÓŁ”

ul. Mickiewicza

ul. Chopina

P R O M E N A DA
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Pyszne śniadania

Śledzie z własnych połowów

Przekąski, zupy, 
sałatki, makarony

Menu dla dzieci

Ciasta Cafe Mistral

Dorsz na szpinaku

CZYNNE  10:00 – 22:00

ul .  Kaszubska 9 ,  Ustka

Café MISTRAL

ul. Kaszubska 9

u
l. M

aryn
arki P

o
lskie

j

BANK

„Pyszne ciasta i niepowtarzalna atmosfera przez cały rok”

w w w. c a f e m i s t r a l .u s t k a .p l

Ws p a n i a ł a  k a w a
 

A u t o r s k i e  w y p i e k i

C i a s t e c z k a  " M i s t r a l k i "

K r ó w k a  Us t e c k a

D e s e r y,  L o d y

S h a k e ,  L e m o n i a d a
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amunicyjny. Latem jego podwoje udostępnia Słup-
skie Stowarzyszenie Eksploracyjno – Historyczne 
„Gryf”. W trzynawowym głównym wnętrzu można 
oglądać ciekawe wystawy i kolekcje przedmiotów 
zebranych przez pasjonatów historii. 

Atrakcją Ustki są także bunkry zbudowane 
w okresie stalinizmu, którymi naszpikowane są lasy 
po zachodniej stronie. Za koszarami mieszczą się 
obiekty po stalinowskiej 9. Baterii Artylerii Stałej 
Ustka – Lędowo. Obecnie tereny te zostały zabez-
pieczone i są odnawiane przez członków Stowarzy-
szenia Miłośników Fortyfikacji w Ustce. Możliwe bę-
dzie zwiedzanie baterii w wyznaczone dni otwarte. 

Imponujące są też pozostałości po budowie 
wielkiego portu, rozpoczętej przez Hitlera i ni-
gdy nie ukończonej. Zwłaszcza tak zwane „trzecie 
molo”, wrzynające się w morze na blisko 200 m, 
położone około 1 km na zachód od portu. Doce-
lowo miało mieć prawie 1,7 km długości, ale jego 
budowę przerwano w 1939 roku, gdy wybuchła  
II Wojna Światowa.

UROCZYSKO

Tereny przy szerokiej plaży zachodniej są nadal 
dziewicze, z pięknymi wydmami i lasami oraz pozo-
stałościami po dawnych bagnach i jeziorach. Przy 
torach kolejowych niedaleko Osiedla Kościelniaka 
i ulicy noszącej nazwę Uroczysko, znajduje się ma-
lowniczy, choć owiany mrocznymi legendami „sta-
wek upiorów”. Według legendy to właśnie w nim 
utonął powóz dziedzica z Lędowa, gdyż jego woź-
nicę zwiodły błędne ogniki ukazujących się w nocy 
duchów. 

Niewątpliwie Ustka jest na fali popularności. Przy-
pomina symboliczną syrenkę, która znajduje się 
w jej herbie. Kusi pięknem i atrakcjami, przyzywając 
na powrót każdego, kto choć raz tutaj trafił.

USTKA ZACHODNIA

Zachodnia część Ustki to nie tylko portowe zabudo-
wania, jak choćby wspomniany już elewator zbożo-
wy z żurawikiem przeładunkowym. Jest to również 
miejsce pełne atrakcji, nie tylko plażowych.

Tereny te już w XIX wieku upodobało sobie woj-
sko. Na prawie bezludnych terenach wydmowych, 
rozciągających się aż po Darłowo, odbywał ćwicze-
nia słupski pułk czerwonych huzarów Blüchera. 
Przed II wojną światową ulokowano tu koszary dla 

7,5 tys. żołnierzy (dziś to Centrum Szkolenia Mary-
narki Wojennej) oraz wielki poligon artylerii prze-
ciwlotniczej. Na terenie dziewiętnastowiecznego 
męskiego kąpieliska, Niemcy zbudowali też Baterię 
Przeciwlotniczą i Zaporową „Blücher”.

BUNKRY I TRZECIE MOLO

Z Baterii Przeciwlotniczej i Zaporowej „Blücher” za-
chowały się cztery żelbetowe działobitnie dla armat 
105 mm, stanowisko dowodzenia oraz maszynow-
nia, w której umieszczony był agregat prądotwór-
czy. Działa tu Park Spotkań z Historią „Twierdza Ust-
ka”, gdzie odbywają się rozliczne pikniki, festiwale 
i rekonstrukcje.

„Bunkry Blüchera” to również wspaniałe, multi-
medialne i realistyczne muzeum. W podziemnych 
pomieszczeniach zostały odtworzone bardzo reali-
stycznie sceny z życia żołnierzy niemieckich. Mane-
kiny w mundurach, makiety, zdjęcia oraz filmy mają 
przybliżyć zwiedzającym zdarzenia, które miały 
miejsce podczas wojny w Ustce i okolicy. Czterysta 
metrów dalej znajduje się zamaskowany bunkier 

Plaża zachodnia w Ustce 

Działobitnia w Bunkrach Blüchera

Wejście do bunkra 

Trzecie molo



Pokazy akrobacji 

motoparalotniowej

Rywalizacja sportowa, 

ponad 100 pilotów, 

w tym aktualnych 

mistrzów świata i Europy

Przelot armady powietrznej

Wystawa niesamowitych 

zdjęć „z lotu ptaka” 

z różnych zakątków świata

Ekspozycja sprzętu 

motoparalotniowego 

z praktyczną nauką 

stawiania skrzydła

Fascynujące spotkania 

z pilotami

Nocny spektakl 

„Narodziny 4 żywiołów”

30 czerwca 2018

Koncert zespołu BRACIA 

Występ Teatru Ognia Akt

Pokazy  flyboardu

Akrobacje 

motoparalotniarzy

Pokaz fajerwerków 

z wody, powietrza, lądu 28
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YCAFÉ MISTRAL

Krówka Ustecka

Słupsk Młyniec Drugi 

        SŁUPSKIE

W YPOŻ YCZ ALNIA ROWERÓW
W CENTRUM INFORMACJI
TURYST YCZNE J W USTCE

Lokalna Organizac ja Tur y s t yc zna
„Us tka i  Z iemia S ł upska"
ul .  Mar y nark i  Po lsk ie j  71

76 -270 Us tka
biuro@lot .us tka .p l

+4 8 59 814 71 70
w w w.us tka .t rave l

ROWERY
DL A DZIECI

PRZ YCZEPKI ROWEROWE
I FOTEL IK I

MAPY
I PRZEWODNIKI

ROWERY MIE JSKIE ,  GÓRSKIE
I  TREKKINGOWE INFORMACJE

O TRASACH ROWEROW YCH

Z APIĘCIE I  K ASK
GRATIS
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Kilka lokali działa nieprzerwanie od czasów 
przedwojennych. To m.in. bar „Pod Strzechą” przy 
głównej ulicy. Dziś można tu zjeść tradycyjne dania 
kuchni polskiej i zapić je dobrym piwem.

Przy ul. Marynarki Polskiej naprzeciwko kościoła 
już w latach 70. XX wieku otwarta została pizzeria. 
Prawdopodobnie druga w Polsce (pierwszą była 
bowiem ta, która do dziś działa przy słupskim ba-
rze „Poranek”). Z usteckich restauracji słynących 
z pysznych dan rybnych (i nie tylko) warto wymie-
nić dzisiejszego „Columbusa”, stałym bywalcom 
Ustki znanego dawniej jako „Korsarz”. Rybne da-
nia podaje się w tym miejscu od lat 60. minionego 
wieku. W rybach specjalizuje się też m.in. „Tawerna 
Róża Wiatrów” przy promenadzie, w której można 
zjeść smaczne zestawy obiadowe ze świeżych ryb 
bałtyckich i śródziemnomorskich. Wzdłuż kanału 
portowego znajduje się również wiele mniejszych 
smażalni oferujących dania ze świeżych ryb. Przy 
restauracjach „Ust-Ryb” i „Alga” po zachodniej stro-
nie portu, mieszczą się też sklepy rybne. 

Tradycja kulinarna odradza się też w rewitalizo-
wanej dzielnicy między ulicami Marynarki Polskiej 
a Czerwonych Kosynierów. W jednym z odtworzo-
nych obiektów powstała restauracja „Pod Dębem”. 
Trzeba też wspomnieć o „Syrence” serwującej ory-
ginalne rybne dania. W 2011 roku Magda Gessler 
przeprowadziła tam „kuchenną rewolucję”. Wła-
ścicielem lokalnej wędzarni „Złota Podkowa” jest - 
Henryk Podkowa - absolwent łódzkiej filmówki, któ-
ry porzucił sztukę filmową dla sztuki wędzenia ryb. 
Niebanalne propozycje kulinarne proponują też re-
stauracje: „7 Niebo” oraz „Dym na Wodzie”. Otwar-
ty w zeszłym roku lokal bistro&cafe „U Przyjaciół” 
proponuje gościom z kolei bogaty wybór potraw ze 
śledzia, a także pysznego dorsza na szpinaku.

Najwcześniejsze kulinarno-gastronomiczne trady-
cje Ustki sięgają XVIII wieku czyli czasów portowej 
osady żeglarzy i rybaków. Wówczas na niespełna 
60 domostw było w Ustce aż sześć tawern. Można 
przypuszczać, że już wtedy ustecka gastronomia, 
oparta na prosto przyrządzonych rybach i napitku, 
już wtedy miała duże wzięcie.

Inny nurt kulinarno-gastronomiczny w Ustce 
wiązał się z letniskową funkcją osady. Od około 
1800 roku do Ustki każdego lata przyjeżdżali wcza-
sowicze. Jednym z nich był znany z wyrafinowanych 
gustów kulinarnych Otto von Bismarck. „Żelazny 
kanclerz” uwielbiał wędzone węgorze i łososie, 
marynowane śledzie, a nawet mewie jaja. Raczył 
się tymi potrawami podczas urlopów spędzanych 
w Ustce.

Ryby i nie tylko….

Najpopularniejszym daniem na stołach w Ustce na 
początku XX wieku były flądry gotowane w jednym 
garnku z ziemniakami. Przewodnik po niemieckich 
kąpieliskach nadbałtyckich z 1908 roku głosił, że na 
tle Kołobrzegu, czy Sopotu ,,ceny w Ustce są umiar-
kowane” i panuje tu „ton niewyszukany”. W XX wie-
ku sytuacja zaczęła się zmieniać. Już w czasie I woj-
ny światowej sława usteckich wędzonych szprotek 
dotarła aż do Francji. Dziś w Ustce jest około stu 
lokali gastronomicznych do wyboru. Na pierwszym 
miejscu są oczywiście restauracje i smażalnie ryb 
ale również pizzerie i bary. Miłośników słodkich de-
serów kuszą liczne kawiarnie, lodziarnie i ciastkar-
nie. nie brakuje też winiarni. 

Usteckie smaki Bałtyku 

Dożynki Rybne – Święto Miasta

Wędzony łosoś

Tawerna

RÓŻA WIATRÓW

Ustka, Promenada Nadmorska 5
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Restauracje mieszczące się w zabytkowych 
spichlerzach przy nabrzeżu portowym, oferują 
swoim gościom oryginalne dania w stylowych 
wnętrzach wypełnionych antycznymi meblami i 
marynistycznymi przedmiotami. Bezpośrednio 
w sąsiedztwie cumujących kutrów i statków moż-
na usiąść w „Tawernie portowej” lub „Tawernie 
Spichlerz” przy pysznych daniach z ryb, lunchu 
lub deserze. 

Zupełnie inny charakter mają przestronne, no-
woczesne restauracje i bary kompleksu wypoczyn-
kowo-uzdrowiskowego „Grand Lubicz”. Przyjmują 
one zarówno gości hotelowych jak i klientów z ze-
wnątrz. W wyjątkowej urody wnętrzach serwowa-
ne są mistrzowskie połączenia smaków, zarówno te 
wyszukane, niebanalne jak i tradycyjne. Szczegól-
nie polecamy to miejsce rodzinom z dziećmi - dla 
najmłodszych zostało tu przygotowane specjalne 
menu. Wydzielono też dla nich miejsce zabaw.

Lokalne przysmaki 

Warto w Ustce skosztować w „Cafe Mistral” tradycyj-
nych usteckich „krówek” o różnych smakach. Bursz-
tynowe „Ciastko z Ustki” serwuje restauracja „Pod 
Dębem”, a Ciastko „Ustecka Syrenka” to specjalność 
„Herbaciarni”. Oprócz tych smakołyków godne po-
lecenia są naturalne tłoczone soki „Soczysta Ustka” 
z Winnicy Anna de Croy, czy też miody z Gospodar-
stwa Pasiecznego „ Pszczółka”. Lokalne przysmaki 
można nabyć bezpośrednio u producentów a także 
w Centrum Informacji Turystycznej w Ustce. 

Jeśli ktoś jest amatorem deserów i kawy na 
pewno zwabi go kawiarnia „AniAni” przy skwer-
ku z fontannami, Mistral „Na Fali” w zachodniej 
części portu, „Palarnia Kawy” lub „Góra Lodowa”. 
Można wstąpić również na tradycyjne Lody Ustec-
kie Chomczyński. Amatorów wytrawnych trunków 
natomiast skuszą na pewno (Nie)Winna Piwniczka 
oraz Herbaciarnia przy ulicy Marynarki Polskiej 
z klimatyczną galerią sztuki. 

BAR-KEBAB IMZA (SŁUPSK)

ul. Wolności 37/38

Słupsk

tel. +48 881 939 997

BAR KLUSEK

OBIADY Z DOWOZEM

ul. Wróblewskiego 7, Ustka

(gimnazjum)

 +48 59 814 72 10

+48 533 309 808 

www.klusekustka.pl

ul. Żeromskiego 1 (sezon letni)

Ustka

+48 533 309 808

BAR POD STRZECHĄ 

ul. Marynarki Polskiej 59

Ustka

+48 59 814 40 60,

+48 602 183 842

www.podstrzecha.pl

RESTAURACJA POD DĘBEM 

ul. Czerwonych Kosynierów 13

Ustka

+48 506 372 505

www.poddebem.ustka.pl

RESTAURACJA SYRENKA 

ul. Marynarki Polskiej 32a

Ustka

tel. +48 59 814 96 03, 

+48 604 210 167

www.syrenkaustecka.pl

STOŁÓWKA W SZKOLE NR 1

OBIADY DOMOWE

ul. Darłowska 18

+48 530 557 339

www.obiady-ustka.pl

TAWERNA COLUMBUS

ul. Limanowskiego 1, Ustka

+48 510 606 404 

www.columbus.pl

TAWERNA RÓŻA WIATRÓW

Promenada Nadmorska 5

+48 602 623 845

CAFE MISTRAL – KRÓWKA 

USTECKA

ul. Kaszubska 9

Ustka

+48 501 527 578

www.cafemistral.ustka.pl

CAFE MISTRAL – NA FALI

KRÓWKA USTECKA

Wejście na II molo za kładką 

+48 501 527 578

www.mistralnafali.ustka.pl

PORTOBELLO CAFE

ul. Bulwar portowy 5, Ustka

+48 605 944 446

www.portobello-ustka.pl

KAWIARNIA „ANI ANI” 

ul. Czerwonych Kosynierów 22

+48 736 313 580

www.anianicafe.pl

HERBACIARNIA I (NIE)WINNA 

PIWNICZKA

ul. Marynarki Polskiej 14, Ustka

tel. +48 59 814 48 83

U PRZYJACIÓŁ – bistro & cafe

ul. Żeromskiego 10, Ustka

+48 690 088 789

UST-RYB Sklep całoroczny  

i smażalnia sezonowa 

ul. Krótka (Pasaż Bałtycki),

ul. Westerplatte 38, Ustka

+48 59 815 20 51

+48 59 814 58 78

www.ust-ryb.com.pl

WINNICA ANNA DE CROY

Głobino 34, gmina Słupsk

tel. +48 606 213 641

www.winnicaannadecroy.eu

Gospodarstwo Pasieczne 

PSZCZÓŁKA 

ul. Chabrowa 2, Ustka

+48 59 814 32 44

+48 604 249 840

+48 606 456 155

www.pszczolka-ustka.pl

Pasieka WĘDROWNA BARĆ 

Krzemienica 22, gmina Słupsk

+48 501 163 294

+48 501 163 295

www.pasieka-krzemienica.pl

SPÓŁKA PROMENADA

ul. Promenada Nadmorska 1-8

Ustka

tel. +48 59 814 52 18

Baza gastronomiczna członków lokalnej organizacji turystycznej 
„Ustka i Ziemia Słupska” 
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W roku 2018 Ustka obchodzi 30-lecie nadania mia-
stu statutu uzdrowiska. Statut miasta uzdrowisko-
wego Ustka otrzymała 1 stycznia 1988r. (Uchwała 
Rady Ministrów nr 210 z dnia 23 grudnia 1987 roku). 
Starania nad uzyskaniem statutu uzdrowiska roz-
poczęły się powołaniem 1 września 1974 roku Od-
działu Uzdrowiskowego Przedsiębiorstwa Państwo-
wego ‘’Połczyn- Zdrój’’ a z dniem 1 lipca 1978 roku 
Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Ust-
ka’’, które na bazie istniejących w Ustce obiektów 
wczasowych i Zakładu Przyrodoleczniczego rozpo-
częły działalność uzdrowiskową. PP „Uzdrowisko 
Ustka’’ przyjmowało około 1300 kuracjuszy jedno-
razowo i wydawało około 2500 zabiegów dziennie.

Mikroklimat, czyste powietrze, szerokie plaże, lasy 
sosnowe, baza zabiegowa i noclegowa, posiadane na-
turalne surowce lecznicze tj. wody mineralne i borowi-
ny są podstawą do tego, aby Ustka była uzdrowiskiem.

Otaczający Ustkę mikroklimat ma dobroczyn-
ne działanie na organizm człowieka. Nadmorskie 
powietrze zasobne w jod, sole wapnia i magnezu 
wspomagane ujemną jonizacją działa korzystnie na 
samopoczucie, dodaje energii życiowej. Duże zróż-
nicowanie klimatu poważnie ułatwia oddziaływanie 
bodźców na ludzki organizm. Aerozol morski stano-
wi naturalny czynnik leczniczy w leczeniu chorób 
dróg oddechowych i alergicznych. Do Ustki przy-
jeżdżają kuracjusze, aby leczyć schorzenia: reuma-
tyczne, układu ruchu, górnych dróg oddechowych, 
układu krążenia oraz przemiany materii.

Walory Ustki były znane już od dawna. Spis let-
ników ukazał się krótko po 1830 roku, ale pierwsi 
goście pojawiali się znacznie wcześniej. Aż do koń-
ca pierwszej wojny światowej były w Ustce dwa 

odrębne kąpieliska: dla kobiet po wschodniej stro-
nie i dla mężczyzn po zachodniej, z parkiem, który 
obejmował obecny teren bunkrów baterii „Blücher”. 
Na przełomie XIX i XX wieku coraz liczniej do Ustki 
przybywali kuracjusze dla których w 1911 roku zbu-
dowano łazienki, obecnie Zakład Przyrodoleczniczy. 
Wówczas był to rodzaj term, gdzie na początku jako 
zabieg leczniczy serwowano kąpiele w podgrzanej 
morskiej wodzie. Potem doszły kąpiele solankowe, 
borowinowe i różne inhalacje. Ustka zaczęła re-
klamować się jako „Bad” – czyli kurort kąpielowy, 
a najlepszy ustecki hotel przyjął dumną nazwę 
„Kurhaus”, czyli Dom Zdrojowy. 

W roku 1905 było w Ustce 2 lekarzy uzdrowisko-
wych. W prospekcie z 1906 roku znajdujemy infor-
mację, że do sposobów i środków kuracyjnych Ustki 
zalicza się pobyt i spacery plażą i w lasach sosnowych, 
zimne i gorące kąpiele morskie oraz kurację zdrojową. 
Kuracjusz musiał najdalej w ciągu 24 godzin po przy-
jeździe wykupić kartę uzdrowiskową i opłacić taksę, 
wynosiła dla osoby dorosłej 70 fenigów za dobę. /na 
podstawie Dzieje Ustki z 1985/. Już od lat 20. XX wieku 
oficjalnie funkcjonowała nazwa „Ostseebad Stolp-
münde” – „Bałtyckie Kąpielisko Ustka”. 

Po wojnie zbudowano ośrodki wczasowe dla 
pracowników kilkudziesięciu dużych zakładów pra-
cy z całej Polski. Działało też kilka „Czarodziejek” 
– domów Funduszu Wczasów Pracowniczych. W la-
tach 70. powstały pierwsze sanatoria.

Dzisiejsze Uzdrowisko Ustka to piękne obiekty 
noclegowe (5 gwiazdek) i doskonała baza zabiego-
wa, zadbane miasto, czyste powietrze, liczne atrak-
cje i przyjazna atmosfera.

KAWIARNIA

AQUAPARK

RESTAURACJA

SPA & WELLNESS

CENTRUM  MEDICAL

Opłata uzdrowiskowa 

Wypoczywający na terenie miasta 
Ustka turyści są zobowiązani do 
uiszczenia opłaty uzdrowiskowej 
w wysokości 3,00 zł za każdą dobę 
pobytu.

Uzdrowisko Ustka - to już 30 lat!

Zakład Przyrodoleczniczy

Relaks przy szumie morskich fal
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też zabytkowe auta, którymi można wybrać się na 
wycieczkę po najciekawszych zakamarkach Ustki 
i okolic. 

Na pewno niezwykłym przeżyciem będzie 
też dla najmłodszych dzieci przejażdżka bajkową 
ciuchcią ulicami Ustki. W każdą środę lipca i sierp-
nia, najmłodsi turyści będą mogli piechotką zwie-
dzić miasto z przewodnikiem. 

Nie musimy też ze względu na pogodę rezygno-
wać z kąpieli. W hotelach takich jak: „Grand Lubicz”, 
„Lubicz”, „Jantar” i „Royal Baltic” i „Lawendowa Przy-
stań” funkcjonują baseny. Ponadto w hotelu Grand 
Lubicz czynny jest także „pokój gier i zabaw”, gdzie 
maluchy mogą aktywnie spędzić czas, gdy na dwo-
rze aura nie pozwala na szaleństwa.

W słoneczne dni plaża tętni życiem. Trampoliny, 
dmuchane zamki, zjeżdżalnie – wszędzie rozbrzmie-
wa dziecięcy śmiech. Ale i w czasie deszczu dzieci 
się nie nudzą w Ustce, ponieważ przygotowano dla 
nich liczne atrakcje także poza plażą. 

Na pochmurne dni polecamy usteckie place za-
baw. Jeden jest w miejscu, gdzie z promenadą łączy 
się Trakt Solidarności. Są także place na Osiedlu Ko-
ścielniaka i przy ul. Polnej. Huśtawki i bujaki znajdu-
ją się także na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
gdzie podczas sezonu praktycznie każdego dnia or-
ganizowane są gry i zabawy - nie tylko sportowe 
-  dla dzieci i młodzieży .

Dom Kultury organizuje dla dzieci spoza Ustki 
różne zajęcia plastyczne, garncarskie, muzyczne 
itp. Aktywnie pracuje też kino, oferujące dla naj-
młodszych po kilka seansów dziennie. Na scenie na 
promenadzie w każdy poniedziałek lipca i sierpnia 
o 16.00 będą odbywać się przedstawienia dla dzieci. 

W deszczową pogodę warto wybrać się z dzieć-
mi na bunkry. Oprócz zwiedzania multimedialnej 
podziemnej galerii dodatkowo można zagrać w gry 
terenowe, poszukać skarbów czy postrzelać na 
strzelnicy łuczniczej - z łuków, które pod okiem 
instruktora mogą obsługiwać nawet 4-latki. Są tu 

Atrakcje dla dzieci

Bajkowa Ciuchcia

Na środkowym pomorzu wśród lasu sosnowego nieopodal morza znajduje się hotel Jantar *** Wellness & Spa. 
Świeże powietrze, nadmorskie klify to jedne z wielu atrakcji Ustki.

PR ZYJEDZ I  SPR AWDŹ!

RODZINNY HOTEL NAD MOR ZEMRODZINNY HOTEL NAD MOR ZEM

HOTEL * * * JANTAR

UL . WCZ ASOWA 14
76 -270, USTK A
+48 59 814 40 93

RECEPCJA@JANTAR.USTK A .PL
W W W. JANTAR-USTK A .PL

Hotel Jantar powstał z myślą o ludziach szukających odpoczynku od codziennego zgiełku, ceniących rodzinną atmosferę oraz bliskość natury.

Hotelowe pokoje zostały wyposażone w: bezpłatny internet, sejf, suszarkę do włosów, mini lodówkę, telefon, tv-sat aby zapewnić komfortowy 
pobyt naszym Gościom.

Ponadto do dyspozycji gości jest hotelowa restauracja „Trzy Córki”, strefa wellness oraz strefa SPA.

Komfortowe pokoje, lokalna kuchnia, gabinety SPA oraz morska aura zapewni niezapomniany pobyt. 
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Rejsy ciuchcią

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem z pokładu 
ciuchci ma miejsce 2 razy w tygodniu: w środę i nie-
dzielę. Ciuchcia wyrusza o godz. 16.00 z przystanku 
na ulicy portowej i przejeżdża ulicami miasta. Atrak-
cja ta jest dostępna od 1 lipca do 3 września. 

Codziennie - w sezonie letnim - o pełnych go-
dzinach można skorzystać również z przejazdu  
Bajkową Ciuchcią, wyruszającą w rejs po mieście 
z portu usteckiego.

Bilety na obie atrakcje można kupić w Centrum  
Informacji Turystycznej przy ul. Marynarki Polskiej 71 
(tel. +48 59 814 71 70). 

Wypożyczalnie rowerów

Dla tych, którzy lubią bardziej aktywny wypoczynek 
działają wypożyczalnie rowerów.

Ogólnodostępne rowery są m.in. w Centrum  
Informacji Turystycznej, gdzie można też wypoży-
czyć foteliki i przyczepki dla dzieci, przy sklepie ro-
werowym Kawisbike na ul. Darłowskiej, przy parku
linowym „Na wydmie”, na ulicy Beniowskiego oraz 
przy Bunkrach Blüchera..

Spływy kajakowe

Organizacją spływów jedno- lub kilkudniowych 
zajmują się m.in. firmy „Na kajakach”, czy Przystań 
kajakowa „Wir”. Można spłynąć rzeką Słupią, która 
ma miejscami charakter rzeki górskiej. Dla począt-
kujących kajakarzy przewidziane są mniej wartkie 
nurty np. rzeki Wieprza. 

Emocje można w Ustce stopniować – od spokojnych 
przechadzek z przewodnikiem po starym mieście 
po przeloty z instruktorem na paralotni i nurkowa-
nie w Bałtyku.

Piechotką przez Ustkę 

Piesze, bezpłatne wycieczki z przewodnikiem po 
starej Ustce czyli tzw. „Wtorki z Kapitanem Haase” 
dla turystów indywidualnych wyruszają w lipcu 
i sierpniu we wszystkie wtorki o godz. 10.00 placu 
przed kościołem Najświętszego Zbawiciela. 

Alternatywną formą zwiedzania jest poznanie naj-
ciekawszych miejsc Ustki z audioguidem (audio-
przewodnikiem), który można wypożyczyć w Cen-
trum Informacji Turystycznej. 

Dla wszystkich pasjonatów 
wodnego szaleństwa 
proponujemy rejsy szybkimi 
łodziami typu RIB. Obsługuje-
my klientów indywidualnych 
jak również grupy zorga-
nizowane. Jest to idealna 
alternatywa dla osób pragną-
cych oderwać się na moment 
od codzienności 
i poczuć wspaniałą morską 
bryzę. Rejs taki dostarcza 
maksimum adrenaliny 
i można powiedzieć, że jest 
prawdziwą morską przygodą.

Rekreacja i adrenalina

Rowerzyści na terenie Bunkrów Blüchera

Promenada Nadmorska

Ulica Żeromskiego

Rowerem po plaży

Spływ Słupią

- DWUMETROWEGO PLUSZOWEGO MISIA

- WIELKIE PRZEDMIOTY W ROZMIARZE XXL

- WIELKIE GRZYBY I OWOCE W ROZMIARZE XXL

- GRY I ZABAWY Z DREWNA I NIE TYLKO

- LABIRYNTY DLA DZIECI

- DMUCHANE ZABAWKI

 

Ustka

osiedle Przewłoka

ul. Kasztanowa 

(for GPS use: 

Przewłoka, Ustecka 8).

MegaLandia
to Rodzinny Park Rozrywki w rozmiarze 

MegaLandia
to Rodzinny Park Rozrywki w rozmiarze 

Park Rozrywki MegaLandia czynny
jest od czerwca do września, w godz. 9-18 

Wśród MEGA atrakcji znajdziecie między innymi

XXLXXL

tel. +48 797 340 911

www.megalandia.pl 

fb.com/megalandiaparkrozrywki



24

Park linowy „Na Wydmie” 

Cztery trasy o różnym stopniu trudności czekają 
na dzieci i dorosłych przy Trakcie Solidarności po 
wschodniej stronie miasta 150 m od plaży. Kto nie 
ma lęku wysokości, może spróbować swoich sił pod 
okiem instruktorów. Przed podjęciem wyzwania, 
każdy przechodzi krótkie szkolenie praktyczne, jak 
prawidłowo korzystać z uprzęży wspinaczkowej.

Paralotniarstwo

Dla jeszcze bardziej odważnych świetną okazją, aby 
wznieść się jeszcze wyżej, może być lot z paralot-
niarzem. Jeden z usteckich paralotniarzy - Walde-

mar Janiszewski (aquila.net.pl) ma uprawnienia do 
lotów z pasażerem. Można zatem zdecydować się 
na taki lot i podziwiać z góry klify w Dębinie, które 
przy korzystnych prądach powietrznych są rajem 
dla paralotniarzy.

Nurkowanie

Zupełnie innych emocji dostarczy wyprawa w pod-
wodny świat. A jest to możliwe za sprawą Bałtyc-
kiego Centrum Nurkowego – (podwodni.slupsk.pl). 
Organizują oni tzw. nurkowanie intro – dla począt-
kujących. W zależności od warunków pogodowych 
zanurkować można w morzu, jeziorze lub basenie. 
Każdy, kto chciałby przeżyć podwodną przygodę, 
a komu pozwala na to zdrowie, może zabrać ze 
sobą z Ustki niezapomniane wspomnienia.

Motolotnie w nad plażą

Park linowy Na Wydmie
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„Hotel Lubicz Wellnes&SPA”, „Royal Baltic”, Pesjo-
nat portobello a także „Villa Red”, zbudowana w XIX 
wieku w stylu angielskiego gotyku. 

W szczycie sezonu pokój dwuosobowy w najlep-
szych usteckich hotelach może kosztować do 450 
złotych, ale jest wiele miejsc znacznie tańszych. 
Ośrodki wczasowe, których jest w Ustce 26 i które 
jednorazowo mogą pomieścić łącznie ponad 3 ty-
siące osób, oferują miejsca noclegowe w cenie od 
30 do 160 zł za osobę. Na niższe ceny można liczyć 
poza sezonem. Najtańsze będą noclegi w pokojach 
gościnnych, w prywatnych kwaterach, w domkach, 
namiotach lub na kempingach. Niższy standard 
oznacza nocleg w cenie około 30 zł za dobę. Domek 
letniskowy – to w zależności od standardu koszt od 30 
do 100 zł na osobę za dobę. Wynajęcie małego miesz-
kania kosztuje najczęściej od 120 do 300 zł za dobę.

Baza noclegowa w Ustce powstawała przez lata. Naj-
starsze - wciąż czynne - pensjonaty, jak np. „Villa Red” 
mają po 130 lat! W ostatnich latach powstało też wiele 
atrakcyjnych apartamentów i mieszkań. W sumie, jak 
wynika z danych Lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Ustka i Ziemia Słupska”, w Ustce jest obecnie ponad 
11 tys. miejsc noclegowych. Można znaleźć odpowiedni 
dla siebie nocleg, przeglądając oferty na stronie www.
ustka.travel lub kontaktując się z Centrum Informacji 
Turystycznej. Ogłoszenia zrzeszonych w organizacji 
kwaterodawców poddawane są regularnej kategory-
zacji, są sprawdzonymi i godnymi polecenia noclegami. 

Ustka ma obecnie dziewięć hoteli całorocznych 
z blisko dwoma tysiącami miejsc, w tym jeden pię-
ciogwiazdkowy „Grand Lubicz” – z ponad trzystoma 
pokojami i apartamentami oraz z trzema basenami. 
Wysoki standard reprezentują także m.in. hotele 

Baza noclegowa w Ustce

Apartamenty o wysokim standardzie  z łazienką i aneksem 
kuchennym, urządzone w stylu regionalnym. 

Apartament dla niepełnosprawnych. Rowery w ofercie.

76-270 Ustka ul. Kaszubska 4
www.saule.ustka.pl

tel. 660-722-722,  59-81-45-494

9,2
/10

Booking.com

HOTELE, PENSJONATY, ZAJAZDY
HOTEL ALEKSANDER
ul. Beniowskiego 2a, Ustka

+48 59 815 21 80, +48 59 814 58 05

www.hotelaleksander.com.pl

HOTEL ALGA 2
ul. Chopina 2, Ustka

+48 59 814 72 11, +48 501 068 078

www.hotelalga.pl

HOTEL JANTAR
ul. Wczasowa 14, Ustka

+48 59 814 40 93

www.jantar-ustka.pl

HOTEL LUBICZ WELLNESS & SPA
ul. Grunwaldzka 14, Ustka

+48 59 814 31 02, +48 59 814 31 03

www.hotel-lubicz.pl

HOTEL GRAND LUBICZ
UZDROWISKO USTKA
ul. Wczasowa 4, Ustka

+48 59 841 82 00, +48 59 841 82 13

www.grandlubicz.pl

HOTEL MORZE
ul. Marynarki Polskiej 22, Ustka

+48 59 815 52 00, +48 59 815 20 27

www.morze-ustka.pl

HOTEL ROYAL BALTIC
ul. Wczasowa 26, Ustka

+48 59 814 77 35

+48 607 107 855

www.royal-baltic.pl

HOTEL STACH
ul. Słowiańska 4B, Ustka

+48 59 815 22 00

www.hotelstach.com

HOTEL USTKA
ul. Wczasowa 25, Ustka

+48 59 814 40 84

www.hotel-ustka.eu

PENSJONAT & CAFE PORTOBELLO
ul. Bulwar portowy 5, Ustka

+48 605 944 446

www.portobello-ustka.pl

ZAJAZD DAJANA
ul. Chopina 9, Ustka

+48 59 814 48 65

www.hotelaleksander.com.pl

OŚRODKI WYPOCZYNKOWE,  
CAMPINGI, DOMY WCZASOWE I INNE
OŚRODEK WCZASOWY ALBATROS
ul. Wczasowa 15a, Ustka

+48 59 814 51 75, +48 506 523 342

www.albatros-ustka.afr.pl

OŚRODEK ARCHIPELAG
Ul. Wczasowa 8, Ustka

+48 59 814 46 28

+48 603 156 156

www.archipelag.ustka.pl

KOMPLEKS WYPOCZYNKOWO- 
REKREACYJNY BOROWINKA
ul. Gen. Grota-Roweckiego 9, Ustka

+48 59 814 69 85

+48 607 060 437

www.borowinka.pl

CAMPING MORSKI 101
ul. Armii Krajowej 4, Ustka

+48 59 814 47 89, +48 604 486 413

www.morski101.republika.pl

OŚRODEK WCZASOWY DAGMOR
ul. Storczykowa 6, Ustka

+48 59 814 99 30

+48 507 721 855

www.dagmor.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ENERGETYK
ul. Kościuszki 19, Ustka

+48 59 815 23 00

www.energetyk-ustka.pl

OŚRODEK REHABILITACYJNO-
-WCZASOWY EWA
ul. Rybacka 7, Ustka

+48 59 814 52 81, +48 601 631 167

www.ewa.ustka.pl

DOM WYPOCZYNKOWO- 
REHABILITACYJNY LAWENDOWA  
PRZYSTAŃ

ul. Niemcewicza 22, Ustka-Przewłoka

+48 691 913 513

www.rehabilitacja-noclegi.ustka.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY  
NIEWIADÓW
Uroczysko, Ustka

+48 59 814 49 86, +48 603 864 016

www.niewiadow-ustka.pl

DOM WCZASOWO-SANATORYJNY  
MAGDA
ul. Sprzymierzeńców 13B, Ustka

+48 59 814 72 30, +48 606 164 705

www.magda.ustka.pl

OŚRODEK KOLONIJNO-WCZASOWY 
NIEZAPOMINAJKA
ul. Rybacka 2A, Ustka

+48 59 814 63 31

www.iwtur.afr.pl

DOM WCZASOWO-SANATORYJNY PERŁA
ul. Wczasowa 27, Ustka

+48 59 814 64 09

+48 504 250 434

www.perla-ustka.pl

OŚRODEK REHABILITACYJNO-
WYPOCZYNKOWY POMORZE
ul. Kościuszki 15, Ustka

+48 59 814 49 67

+48 59 814 96 84

www.orwpomorze.pl

OŚRODEK KONFERENCYJNO-
WYPOCZYNKOWY POSEJDON
ul. Rybacka 10, Ustka

+48 59 814 40 56, +48 59 814 40 57

www.posejdon-ustka.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
PRZYSTAŃ U KAPITANA
ul. Wrzosowa 1, Ustka

+48 59 815 20 20, +48 500 045 176

www.przystanukapitana.ustka.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY RADOŚĆ
ul. Limanowskiego 10, Ustka

+48 59 814 40 75

www.naturatour.pl

OŚRODEK KOLONIJNO-WCZASOW SKAUT
ul. Darłowska 2, Ustka

+48 59 814 65 74, +48 604 608 342

www.skaut.tp1.pl

DOM WYPOCZYNKOWY SŁONECZNA
ul. Wczasowa 6, Ustka

+48 59 814 52 42, +48 693 824 887

www.sloneczna.ustka.pl

SANATORIUM TĘCZA
ul. Chopina 1/3, Ustka

+48 59 814 40 91

www.tecza.tp1.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
UROCZYSKO
ul. Uroczysko 3, Ustka

+48 601 991 188

www.uroczysko-ustka.pl

OŚRODEK REHABILITACYJNO-
WYPOCZYNKOWY WŁÓKNIARZ
ul. Wczasowa 15, Ustka

59 814 70 69, +48 727 540 007

www.wlokniarz.ta.pl

OŚRODEK WCZASOWY ZACISZE
ul. Wczasowa 12, Ustka

+48 59 814 43 05, +48 504 013 798

www.zaciszeustka.pl

APARTAMENTY, MIESZKANIA, 
DOMY WILLOWE, POKOJE GOŚCINNE
Apartament BRYZA
ul. Promenada Nadmorska 11, Ustka

+48 500 217 813

Apartament BURSZTYNOWY
ul. Kilińskiego 3/16, Ustka

+48 501 752 849

Apartament EWA
ul. Na Wydmie 1/26, Ustka

+48 660 435 833

Apartament KAMIENICA
ul. Sprzymierzeńców 18/1, +48 578 911 348

Apartament KASIA
ul. Na Wydmie 9/40, Ustka

+48 693 100 272

Baza noclegowa cz łonków Lokalnej Organizacji Tur yst ycznej „Ustka I Z iemia Słupska”



PERFECT SPA AWARDS 2017
LAUREAT

Perfect Holistic SPA

SPA PRESTIGE AWARDS 2017
I Nagroda w Konkursie
Najlepsze BEACH SPA

Stworzony specjalnie dla Państwa, z pełną magii Strefą 

Spa & Wellness, zaprasza na egzotyczną podróż do świata 

Spa. Szczypta luksusu z pewnością poprawi Wasze samo-

poczucie. Niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera, 

przestronne i gustowne wnętrza, wyśmienita kuchnia 

i bogata oferta Spa gwarantują Wam prawdziwy relaks. 

Hotel Royal Baltic 4* Luxury Boutique Spa, cieszący się 

wysoką renomą na polskim i zagranicznym rynku hotelarskim, 

uważany za jedno z najpiękniejszych Spa nad Bałtykiem, 

jest synonimem luksusu oraz gwarancji dbałości o stan ducha 

i ciała na najwyższym poziomie.

Położony jest blisko plaży, w otoczeniu lasu sosnowego, 

w modnym kurorcie Ustka. Dzięki malowniczej lokalizacji 

w otoczeniu nadmorskiej natury udało nam się stworzyć 

niepowtarzalną oazę relaksu, z idealnymi warunkami do 

rodzinnego wypoczynku, weekendu Spa we dwoje, a także 

niezapomnianych spotkań biznesowych czy konferencji. 

Całość to połączenie trzech światów: harmonii, zdrowia 

i luksusu oraz gwarancji niezapomnianych doznań. Doznaj 

niepoznanych dotąd przyjemności i spraw sobie ogromną 

radość, wstępując do Hotelu Royal Baltic 4* Luxury Boutique 

i jego strefy “Royal - SPA - Abu Dabi” w centrum Spa & Wellness.

ul. Wczasowa 26, 76-270 Ustka / tel. : 59 81 552 81 / fax. : 59 81 552 83 / recepcja@royal-baltic.pl / www.royal-baltic.pl

Gdzie wyjątkowość staje się codziennością i spełniają się Wasze marzenia...

Apartament NA WYDMIE
ul. Na Wydmie 5/37, Ustka

+48 881 739 210

Apartament POD KOTWICĄ
ul. Rybacka 8, Ustka

+48 59 814 48 81, +48 604 574 233

www.pod-kotwica.afr.pl

Apartament RETRO
ul. Sprzymierzeńców 18/2

+48 609 814 233

Apartamenty SPOKOJNA PRZYSTAŃ
uL. Żeromskiego 18/2

tel. 516 130 148

www.apartamentyustka.eu

Apartamenty UST-RYB
ul. Grunwaldzka 17, Ustka

+48 59 814 58 78, +48 502 129 416

www.urlopwustce.pl

Apartamenty ARKADIA
ul. Ogrodowa 7, Ustka

+48 604 321 661, +48 608 779 554

www.ustkapokoje.com

Apartamenty BINGO
ul. Armii Krajowej 36, Ustka

+48 502 592 876

www.bingoustka.pl

Apartamenty COLUMBUS
ul. Limanowskiego 1, Ustka

+48 790 780 466, +48 790 780 533

www.ustka-apartamenty.pl

Apartamenty DOM POD KOTWICĄ
ul. Rybacka 8, Ustka

+48 59 814 48 81, +48 604 574 233

www.pod-kotwica.afr.pl

Apartamenty 3 FALE
ul. Marynarki Polskiej 64C, Ustka

+48 601 719 020

www.3fale.pl

Apartamenty IRENA
ul. Marynarki Polskiej 31/7, Ustka

+48 668 434 345

+48 601 654 572

www.irena.domrybaka.pl

Apartamenty PARK
Ustka Lędowo 1A

+48 59 814 99 36, +48 606 487 434

www.park-hotel.pl

Apartamenty USTECKIE
ul. Na Wydmie 8/13 

i ul. Liliowa 9, Ustka

+48 59 84 215 31

+48 501 476 209

www.apartamentyusteckie.pl

Apartamenty VICTORIA
ul. Na Wydmie 6, Ustka

+48 503 004 665

+48 502 665 628

www.domkiustka.pl

Mieszkanie MARTYNA
ul. Wczasowa 5/34, Ustka

+48 501 927 933

Mieszkanie NA KOPERNIKA
ul. Kopernika 16/ 16, Ustka

+48 691 572 254

Mieszkanie NA WRÓBLEWSKIEGO
ul. Wróblewskiego 2/21, Ustka

+48 887 127 676

Mieszkanie U BERTY
ul. Kopernika 16/25, Ustka

+48 503 521 282

Mieszkanie U PIRATA
ul. Jana z Kolna 4/27, Ustka

+48 506 321 712

+48 509 781 902

www.upirata.nadbaltykiem.pl

Mieszkanie U ZOSI
ul. Krótka 5/3, Ustka

+48 502 897 947

DOM TURYSTY DOMA
ul. Wilcza 22, Ustka

+48 59 814 56 23, +48 601 652 863

www.doma.ustka.pl

DOMEK LETNISKOWY W WODNICY
Wodnica 54, Ustka

+48 888 060 736, 504 896 769

DOMEK POD LIPĄ
Ustka-Przewłoka 31

+48 503 393 958, +48 501 806 735

www.podlipa.wustce.pl

Domki Letniskowe  
i pole namiotowe OSiR
ul. Grunwaldzka 35, Ustka

+48 59 814 55 86, +48 530 628 848

www.osir.ustka.pl

Domki Letniskowe AGRO-GRUCHA
Ustka-Przewłoka 34

+48 602 679 244

www.agrogrucha.tp1.pl

Domki Letniskowe KRZYŚ I WOJTEK
ul. Kopernika 7, Ustka

+48 604 183 639

Domki Letniskowe U STEFANA
ul. Dunina 15, Ustka

+48 59 814 89 85, +48 538 281 674

Domki Letniskowe TURYSTYKA 
VIKTORIA
ul. Armii Krajowej 32, Ustka Przewłoka

+48 503 004 665, +48 502 665 628

www.domkiustka.pl

Gościnny Dom Letni RÓŻA WIATRÓW
ul. Słowiańska 9, Ustka

+48 59 814 48 72, +48 691 015 234

www.rozawiatrow.nadbaltykiem.pl

Dom Wakacyjny SOLANO
ul. Pomorska 3, Ustka

+48 693 777 984

www.solanoustka.pl

Dom Wakacyjny MISTRAL
ul. Kaszubska 9, Ustka

+48 501 527 578

www.mistral.ustka.pl

WILLE, DOMY WILLOWE
Dom Willowy BARBARA L.

ul. Kopernika 4/2, Ustka

+48 59 814 41 81, +48 668 148 378

www.barbaral.tp1.pl

Dom Willowy BRZOZOWY DOMEK
ul. Brzozowa 7, Ustka

+48 59 814 57 52, +48 694 932 885

www.brzozowa.spanie.pl

Dom Willowy LETNISKO PRZY 
BURSZTYNOWEJ
ul. Bursztynowa 21, Ustka

+48 665 605 186, +48 500 045 248

www.letnisko.nadmorzem.com

Dom Willowy PRZY NEPTUNIE
ul. Jagiellońska 4 i 6, Ustka

+48 59 8149 518, +48 500 209 377

www.przyneptunie.com

WILLA BARWNA
Ogrodowa 11, Ustka-Wodnica

+48 603 611 071, +48 604 205 715

www.willabarwna.com.pl

WILLA IDYLLA
ul. Sprzymierzeńców 2, Ustka

+48 609 020 109

www.willaidylla.pl

WILLA KOMANDOR
ul. Mickiewicza 17 i 21, Ustka

+48 887 602 041

www.komandor.tp1.pl

WILLA POD ŻAGLAMI
ul. Sprzymierzeńców 9, Ustka

+48 796 991 140

www.willapodzaglami.ustka.pl

Pokoje Gościnne DOM GRACJA
ul. Jagiellońska 8, Ustka

+48 881 701 979, +48 502 359 256

www.domgracja-ustka.pl

Pokoje Gościnne DWOREK RÓŻANY
ul. Limanowskiego 6, Ustka

+48 59 814 89 81, +48 602 459 103

www.dworekrozany.tp1.pl

Pokoje Gościnne FALA
ul. Chopina 9 A, Ustka

+48 508 318 093

www.fala2.ta.pl

Pokoje Gościnne FREGATA
ul. Chopina 10 A, Ustka

+48 512 279 595

www.fregata-ustka.pl

Pokoje Gościnne NA KOPERNIKA 6/2
ul. Kopernika 6/2, Ustka

+48 784 224 623

Pokoje Gościnne KOGA
ul. Westerplatte 3, Ustka

504 194 457, www.koga.ustka.pl

Pokoje Gościnne NATALIA
ul. Żeglarzy 1, Ustka

+48 602 894 153, +48 503 571 102

Pokoje Gościnne NEMO
ul. Łąkowa 10. 76-270 Ustka

+48 59 814 54 94

+48 660 722 722

www.nemo.nadbaltykiem.pl

Pokoje Gościnne PLUS
ul. Marynarki Polskiej 44, Ustka

+48 605 268 618, +48 603 977 498

www.nadmorze.pl/plus

Pokoje Gościnne POD KASZTANEM
Kościuszki 8b, Ustka

+48 606 292 514

Pokoje Gościnne POGODA
ul. Sprzymierzeńców 13A, Ustka

+48 59 814 47 15,

+48 608 415 701

www.ustka-pogoda.pl

Pokoje Gościnne PSZCZÓŁKA
ul Chabrowa 2, Ustka

+48 59 814 32 44

+48 606 456 155

www.pszczolka.strefa.pl

Pokoje Gościnne PRZY PLAŻY
ul. Chopina 12/2, Ustka

+48 787 633 177

Pokoje Gościnne PRZY ŻEGLARZY
Ul. Żeglarzy 27, Ustka

+48 604 410 043

Pokoje gościnne REZIDENZ SELENA
ul. Kosynierów 23, Ustka

+48 696 799 950

www.selena.ustka.pl

Pokoje Gościnne U KRZYSIA
ul. Krasickiego 10, Ustka

+48 784 077 047

Pokoje Gościnne U SZYMAŃSKIEJ
ul. Słowiańska 12/40, Ustka

+48 59 814 95 05

+48 605 853 311

www.pokojegoscinneuszymanskiej.pl

Pokoje Gościnne U WIESŁAWA
ul. Pułaskiego 36, Ustka

+48 507 237 217

Pokoje Gościnne UST-RYB
ul. Westerplatte 38, Ustka

+48 502 129 416

+48 59 814 58 78

www.urlopwustce.pl

Pokoje Gościnne W STARYM KINIE
ul. Marynarki Polskiej 82, Ustka

+48 602 772 575 

+48 602 274 390

www.kino.ustka.pl

VILLA RED
ul. Żeromskiego 1, Ustka

+48 59 814 80 00

+48 601 666 656

www.villared.pl

WILLA SAPIEHA
ul. Lipowa 4, 76-270 Ustka

+48 59 814 52 83, +48 607 614 814

www.sapieha.nadbaltykiem.pl

VILLA ARONIA
ul. Mickiewicza 15, Ustka

+48 605 045 006, +48 605 074 610

www.villaaronia.ustka.pl

VILLA L’ARTE
ul. Mickiewicza 19, Ustka

+48 502 104 970

www.villalarte.tp1.pl

VILLA WENEL
ul. Kościuszki 1, Ustka

+48 59 814 48 85, +48 501 378 777

www.villawenel.pl

VILLA MISTRAL
ul. Żeromskiego 10, Ustka

+48 690 088 789, +48 501 527 578

www.villamistral.ustka.pl

Pokoje Gościnne A’LA PERŁA
ul. Perłowa 3, Ustka

+48 506 080 738

www.alaperla.pl

Pokoje Gościnne AIDA
ul. Słowackiego 4, Ustka- Przewłoka

+48 669 788 169

Pokoje Gościnne AMBER
ul. Krokusowa 26 , Ustka

+48 696 476 245

Pokoje Gościnne ANNA
ul. Wilcza 27, Ustka

+48 504 270 524

+48 503 185 267

www.anna-ustka.eu

Pokoje Gościnne ARKA
ul. Sportowa 4, Ustka

+48 59 814 97 65

Pokoje Gościnne ARKADIA
ul. Darłowska 5B, Ustka

+48 59 814 93 67, +48 696 476 245

www.arkadia.ustka.pl

Pokoje Gościnne ASTER
ul. Pułaskiego 39, Ustka

+48 59 814 91 54, +48 606 109 683

Pokoje Gościnne BALTICA
ul. Grunwaldzka 17, Ustka

+48 601 330 388

www.baltica.usteckie.info

Pokoje Gościnne BARTEK
ul. Kopernika 10/2

+48 503 689 543

Pokoje Gościnne BURSZTYNOWE
ul. Marynarki Polskiej 68, Ustka

+48 500 092 195

+48 697 430 222

Pokoje Gościnne CHATA  
RYBACKA SAULE
ul. Kaszubska 4, Ustka

+48 59 814 54 94

+48 660 722 722

www.saule.ustka.pl

Pokoje Gościnne CHATA RYBAKA
ul. Gen. Grota-Roweckiego 17, Ustka

+48 691 505 423

www.otostrona.pl/chatarybaka

Pokoje Gościnne DALIA
ul. Lipowa 8, Ustka

+48 668 038 075

+48 725 091 871

Pokoje Gościnne DANUSIA
ul. Grunwaldzka 63, Ustka

+48 604 091 957
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Rybołówstwo rekreacyjne można uprawiać tak-
że z nabrzeży portowych i falochronów oraz w rze-
ce do pierwszego stałego mostu mając przy sobie 
dowód opłaty na konto Okręgowego Inspektoratu 
Rybołówstwa Morskiego w Słupsku. Za tygodniowy 
okres połowów trzeba zapłacić 7 zł, za miesięczny - 
11 zł. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługują 
zniżki. Zezwolenie na połowy na rzekach można opła-
cić w sklepie wędkarskim Troć na Marynarki Polskiej 
85a. Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego 
można wędkować min. na Jeziorach Gardno i Łebsko 
po wniesieniu opłaty przelewem lub w kasie SPN 
w Smołdzinie, (pn.-pt. 8.00-14.15). 1 dzień to koszt  
20 zł, 7 dni 70 zł. 

Oprócz wędkarstwa także żeglarstwo cieszy się co-
raz większą popularnością. W zachodnim porcie usy-
tuowano pomosty do cumowania i zaplecze sanitarne 
dla żeglarzy. Działa też żeglarski klub sportowy Opty. 
Miłośnicy wind - i kitesurfingu również znajdą w Ust-
ce doskonałe warunki do uprawiania tych dyscyplin. 
Sympatycy tych dyscyplin w wietrzne dni mogą z plaży 
obserwować śmiałków zmagających się z żywiołami. 
Na przełomie czerwca i lipca 2018 roku odbędzie się 
w Ustce Festiwal Wiatru, podczas którego można bę-
dzie podziwiać min. akrobacje motoparalotniarzy. 

Kto chce naprawdę poczuć powiew morskiego wiatru, 
powinien wybrać się choć na krótki rejs po Bałtyku. 
W porcie cumuje kilka efektownych statków tury-
stycznych imitujących dawne żaglowce. Na niektórych 
z nich odbywają się nawet dyskoteki.

Krótkie rejsy po Bałtyku, zwłaszcza na wspomnia-
nych „galeonach”, pozwolą poczuć się przez chwilę, jak 
dawni żeglarze, a nawet jak piraci. Rejsy odbywają się 
od 15 kwietnia do 15 października.

Warto spojrzeć na Ustkę z perspektywy morza, bo tak 
naprawdę tylko stąd widać w całej okazałości piaszczyste 
plaże, klify, falochrony i nadbrzeżne lasy. Dla osób szu-
kających ciszy i spokoju czeka przy Bulwarze portowym 
kameralna łódź turystyczna Sun Star. Kursuje od godziny 
9.30 do zachodu słońca. Głodni mocniejszych wrażeń 
mogą wsiąść na superszybką motorówką hybrydową  
Aquatom, a zwolennicy bardziej komfortowych wa-
runków – popłynąć jachtem Nordic1. (informacje w CIT 
i bezpośrednio na wschodnim nabrzeżu, koło latarni 
morskiej).

Rejsy wędkarskie z połowami wędką na pełnym 
morzu trwają znacznie dłużej niż rekreacyjne; nawet 
kilkanaście godzin. Organizatorów takich wypraw jest 
wielu, m.in. Sea Angel. Rybacy organizujący rejsy czę-
sto przyrządzają świeżutkie dorsze na pokładzie. 

Przeżyj morską przygodę!

www.albatros-transport.afr.pl

Pokoje Gościnne WILLA SŁOWACKIEGO
ul. Słowackiego 12, Ustka- Przewłoka

+48 602 623 845, +48 600 261 651

www.willaslowackiego.pl

POKÓJ POD KOTWICĄ
ul. Marynarki Polskiej 78A, Ustka

+48 59 814 41 99, +48 602 180 148

POKÓJ WRZOSOWY
ul. Słowiańska 33/2, Ustka

+48 507 785 404

www.pokojwrzosowy.ustka.pl

BAZA NOCLEGOWA LOT W OKOLICY
STRZELINKO, gm. Słupsk
DOLINA CHARLOTTY / RESORT & SPA
ul. Strzelinko 14,+48 59 847 43 00

www.dolinacharlotty.pl

BYDLINO, gm. Słupsk
POKOJE GOŚCINNE BARBARA
ul. Wczasowa 5, +48 691 380 262

ROWY, gm. Ustka
Apartamenty ŁÓDŹ WIKINGÓW
ul. Wikingów 1

+48 501 871 933

www.lodzwikingow.pl

Apartamenty NEMO
ul. Wikingów 3, +48 501 322 858

www.nemorowy.pl

APARTAMENTY I POKOJE 
GOŚCINNE FALA
ul. Bosmańska 2, +48 609 020 109

www.falarowy.pl

DOMKI ŻEGLARZY
ul. Żeglarzy 8, +48 698 042 248

www.domkizeglarzy.pl

KORMORAN / WELLNESS MEDICAL SPA
ul. Kościelna 16

+48 59 814 19 41, +48 608 293 513

www.kormoran-rowy.pl

PENSJONAT CYMAN
POKOJE GOŚCINNE
ul. Słoneczna 7

+48 59 814 19 30, +48 501 871 945

www.cyman.pl

POKOJE GOŚCINNE MASZT
ul. Leśna 8

+48 509 658 890, +48 664 755 256

www.maszt-rowy.pl

DOMKI POD SOSNAMI
ul. Wrzosowa 6 i 14

+48 501 217 994, +48 501 871 933

www.domkipodsosnami.pl

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY BRYZA
ul. Bałtycka 8

+48 609 102 981, +48 609 571 614

www.bryzarowy.pl

PODDĄBIE, gm. Ustka
OŚRODEK REHABILITACYJNO-
WCZASOWY SŁOWINIEC
ul. Promenada Słońca 24

+48 59 846 13 30, +48 517 117 550

www.slowiniec.com

APARTAMENTY BAŁTYK
Ul. Promenada Słońca 1, +48 663 999 125

www.baltykapartamenty.com

JAROSŁAWIEC, gm. Postomino
HEALTH RESORT & MEDICAL SPA 
PANORAMA MORSKA
ul. Uzdrowiskowa 15, +48 94 348 29 97

www.panorama-morska.pl

DOM GOŚCINNY SALWADOR
POKOJE GOŚCINNE
ul. Różana 7, +48 606 999 683

www.salwador.jaroslawiec.pl

SMOŁDZINO
SŁONECZKO POKOJE GOŚCINNE
ul. Lipowa 5

+48 59 846 62 43, +48 502 176 465

www.sloneczko.afr2.pl

DWOREK SŁONECZKO DOM WILLOWY
ul. Leśna 18

+48 59 846 62 43, +48 604 075 302

www.sloneczko2.afr.pl

CAMP CLASSIC
Smołdziński Las , +48 691 808 771

www.camping-nad-morzem.pl

BAZA POD LASEM
Żelazo 33, +48 781 515 970

www.podlasem.org

SŁUPSK
HOTEL ATENA
ul. Kilińskiego 7

+48 59 842 88 14, +48 59 842 89 06

www.hotelatena.slupsk.pl

DĘBINA, gm. Ustka
DOMKI LETNISKOWE LIMAGRAF
ul. Sosnowa 16, +48 606 223 929

www.limagraf.pl

RUNOWO, gm. Potęgowo
PAŁAC POD BOCIANIM GNIAZDEM
Runowo

+48 59 811 51 49, +48 602 445 113

www.runowo.pl

NIESTKOWO, gm. Ustka
APARTAMENTY SEA ANGEL
Niestkowo 32

+48 739 25 25 25

www.sea-angel.pl

KRĘŻOŁKI, gm. Ustka
ŚWIERKOWY ZAKĄTEK
POKOJE GOŚCINNE
Krężołki 8

+48 663 823 325

GRABNO, gm. Ustka
LAWENDOWY DOM APARTAMENT
Nadrzeczna 2

+48 604 597 832

+48 722 196 147

KRZEMIENICA gm. Słupsk
CHAŁUPA ZAGRODNIKA
AGROTURYSTYKA
Krzemienica 16

+48 501 163 294

+48 501 163 295

www.pasieka-krzemienica.pl

WYTOWNO, gm. Ustka
SIEDLISKO „STARY DOM”
DOMKI LETNISKOWE
ul. Spokojna 7

+48 695 744 997

www.siedliskostarydom.pl
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podjęcia poszukiwań związków, jakie łączą obie 
herbowe postacie. Okazało się, że syrenki są sio-
strami. Po kataklizmie, jaki w starożytności nawie-
dził Wyspę Syren, siostry - syreny rozproszyły się 
po świecie. Trzy z nich wpłynęły na Bałtyk. Jedna 
zatrzymała się w Kopenhadze – upamiętnia ją słyn-
ny kopenhaski pomnik. Druga wpłynęła w nurt Wi-
sły i po wielu perypetiach trafiła do herbu Warsza-
wy. Trzecia pokochała złote piaski plaż w okolicach 
Ustki. To właśnie ona, z dobrego serca, pomagała 
wdowie Maruszy.

Dziś, spacerując po wschodnim molo w porcie 
można, przystanąć przy naszej syrence wpatrzonej 
w morze i dzięki skierowanej na pomnik kamerze 
internetowej pozdrowić znad Bałtyku znajomych na 
drugim końcu Polski. www.syrenka.ustka.pl

Pierwsze wyobrażenie usteckiego herbu, przedsta-
wiającego syrenkę z łososiem w ręku na tle żaglow-
ca widnieje na tarczy wojownika z pomnika w parku 
przy promenadzie. Monument upamiętnia miesz-
kańców Ustki poległych w I wojnie światowej. Od-
słonięto go w 1922 roku. Ustecki malarz Wilhelm 
Granzow - projektant herbu - chciał, aby syrenka 
symbolizowała urokliwe usteckie kąpielisko. Herb 
ustecki zobaczyć można również na obelisku przy 
skwerze im. Aliny Skibniewskiej.

W latach 50., gdy Ustka była już miastem pol-
skim, do herbu legendę dopisał kaszubski pisarz 
Franciszek Fenikowski. Stworzył postać Bryzgi Ro-
sowej, syrenki z dobrym sercem, która zlitowała się 
nad ustecką wdową Maruszą, pozbawioną środków 
do życia po tym, jak jej syn nie wracał z dalekiego 
rejsu. Syrenka przynosiła każdego ranka ociemnia-
łej kobiecie łososiowe mięso. Dzięki temu wdowa 
wkrótce odzyskała wzrok i ujrzała żaglowiec, na któ-
rym powrócił jej syn; zdrowy i bogaty.

Ponieważ w Polsce tylko Ustka i Warszawa mają 
herby z syrenkami, skłoniło to kilku badaczy do 

O Usteckiej Syrence

GODZINY FUNKCJONOWANIA KŁADKI 
NAD KANAŁEM PORTOWYM W USTCE

Godziny otwarcia dla ruchu pieszego: 
Od 16 czerwca do 31 sierpnia 

od godziny 9:00 do 24:00

Od 1 września do 15 czerwca 
od godziny 10:00 do 18:00 

Kładka otwierana jest dla ruchu pieszego 
o każdej pełnej godzinie na 20 minut.

Kładka nie jest otwierana  w przypadku, 
kiedy prędkość wiatru przekracza 10 m/s

Bosman Zarząd Portu
Hubert Bierndgarski

kom:  885 515 415
VHF 12

Operatorzy
kładki:

kom: 781377833
VHF 12

Zarząd Portu Morskiego 
w Ustce Sp. Z.o.o

ul. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka

Biuro Zarządu Portu
ul. Westerplatte, zachodnia 

strona portu Ustka
biuro@ustkaport.pl
www.ustkaport.pl

Kapitanat Portu 
Morskiego w Ustce

ul. Marynarki Polskiej 3
76-270 Ustka

tel./fax: 059 814-44-30

Bosman dyżurny portu
kom: 660477563

VHF 12
e-mail: kpustka@umsl.gov.pl

www.umsl.gov.pl

INFORMATOR DLA ŻEGLARZY

W porcie morskim Ustka wyznaczone są trzy nabrzeża portowe przy których mogą cumować 
jednostki rekreacyjne i sportowe:
1. Nabrzeże Słupskie o długości 120 metrów (strona wschodnia, Bulwar Portowy)
2. Nabrzeże Władysławowskie 150 metrów (strona zachodnia portu)
3. Nabrzeże Sopockie 90 metrów (strona zachodnia portu)

Pobór wody pitnej możliwy jest przy nabrzeżu Kołobrzeskim i Sopockim po uprzednim ustaleniu 
poboru z pracownikami mariny jachtowej.

Odbiór nieczystości płynnych możliwy jest przy Nabrzeżu Kołobrzeskim.

Pobór prądu na jednostki odbywa się poprzez podłączenie do skrzynek elektrycznych 
ustawionych na nabrzeżu po wcześniejszym ustaleniu z pracownikami mariny jachtowej.

Pobór wody, prądu oraz odbiór ścieków zgodnie z taryfą portową.

Obsługa mariny jachtowej pracuje codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00. 
Kontakt na kanale 12VHF oraz pod telefonem 885 515 415

OPŁATY OD STATKÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 

W stawki dobowe wliczona jest opłata za prąd, WC i prysznice oraz dostęp do WIFI. 
Opłata dobowa pobierana jest z góry za zdeklarowany czas postoju. 

W przypadku przedłużenia czasu postoju kolejne opłaty pobierane są również z góry.

Przy opłacie kwartalnej, w przypadku opłacenia dwóch kwartałów z góry przewiduje się 20 % rabat.
Opłaty za postój kwartalny I półroczny naliczane są obligatoryjnie z opłatą za prąd

Katamarany oraz jednostki dwukadłubowe płacą 1,5 stawki podstawowej 

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
 STATKU

[w metrach]

OPŁATA PORTOWA
[PLN] netto 

do 9,99

od 10,00 do 11,99

od 12,00 do 14,99

od 15,00 do 16,99

powyżej 17,00

30

40

50

60

70

150

200

300

400

500

400

500

700

1000

1300

1400

1800

2500

3600

5000

Dobowa Miesięczna Kwartalna Roczna

DODATKOWE USŁUGI

woda (200 litrów)

odbiór nieczystości (Nabrzeże Kołobrzeskie)

pranie/suszenie (cykl)

korzystanie z myjki ciśnieniowej (zbiornik)

postój bezumowny w marinie jachtowej (doba)

usługa dźwigowa zgodnie z Cennikiem Usług Dźwigowych

slipowanie jednostki (opłata za wjazd na teren portu

i ustawienie przyczepy podłodziowej)

– jednorazowo

– miesięczny abonament 

opłata za postój przyczepy podłodziowej 

(opłata  jednorazowa za sezon żeglarski od kwietnia 

do października płacona z góry) 

5 zł

15 zł

10 zł

20 zł

150 zł

10 zł

100 zł

200 zł

PLAN PORTU USTKA

Pomnik Syrenki na falochronie



Centrum Handlowe Jantar   Słupsk   ul. Szczecińska 58   www.ch-jantar.pl

– sercem miasta i regionu

140 sklepów kino      kręgielnia      restauracja place zabaw ponad 1000 miejsc parkingowych• • • • •

JANTAR  SHOPPING CENTRE  heart of the city and the region

140 stores        cinema bowling   restaurants  kids playgrounds over 1,000 parking spaces• • • • •





CENTRUM INFORMACJI  
TURYSTYCZNEJ (CIT)
ul. Marynarki Polskiej 71

tel. 59 814 71 70

www.ustka.travel

SPRZEDAŻ BILETÓW
Bilety na połączenia międzynarodowe. 
PKP Intercity:
– w sezonie: kasa w budynku dworca PKP

– poza sezonem w CIT.

Bilety autobusowe dalekobieżne:
– Kasa PKS Słupsk w CIT, 

– sprzedaż internetowa przez portal 

e-podróżnik w CIT

PKP Infolinia 703 200 200

PKS Słupsk 59 842 42 56

Infolinia 703 302 660

POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE 
Odjazdy: 

Ustka – Słupsk:
z ul. portowej, Placu Dąbrowskiego, 

ul. Wróblewskiego

ul. Słupskiej linia 500: 

Nord Express, Ramzes, PKS 

Ustka – Rowy: 
z ul. portowej, Placu Dąbrowskiego 

Autobusy dalekobieżne:
z ul. portowej (pętla autobusowa)

WYCIECZKI, AUTOKARY
En – Tour – organizacja wycieczek
tel. 697 649 561

A.D. EuroTrans
ul. Marynarki Polskiej 81 c

tel. 667 994 570

www.adeurotrans.com.pl

Albatros Travel
ul. Wczasowa 15a

– wynajem autobusów 

tel. 604 833 368

tel. 506 523 342

– ekologiczny przewóz osób

(Eco-line) 

tel. 668 088 744

Ramzes – wynajem autobusów
ul. Grunwaldzka 1

tel. 59 814 50 11

W RAZIE WYPADKU NUMER: 112
Pogotowie Ratunkowe 
ul. Mickiewicza 13 

ALARMOWY: 999

Pogotowie Energetyczne: 991

Komisariat Policji
ul. Grunwaldzka 13, tel. 59 815 27 00

ALARMOWY: 112/997

Straż Pożarna
ul. Bohaterów Westerplatte 1

ALARMOWY: 998

Straż Miejska
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3

tel. 59 814 67 61, 697 696 498

ALARMOWY: 986

WOPR Słupsk 
Numer alarmowy tel. 669 526 898

MORSKA STACJA RATOWNICZA 
Brzegowa Stacja Ratownicza
ul. Bohaterów Westerplatte 16

tel. 59 814 45 51, 505 050 979

URZĘDY
Urząd Miasta Ustka
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3

– centrala tel. 59 815 43 00

Kapitanat portu Ustka
ul. Marynarki Polskiej 3

tel. 59 814 44 30

Placówka Straży Granicznej
ul. Marynarki Polskiej 5

tel. 59 815 53 00

POCZTA
Urzędy Pocztowe:
-ul. Marynarki Polskiej 47

okienko 59 814 44 04

-ul. Kopernika 22

okienko 59 814 44 21

-ul. Wilcza 14, 59 814 90 18

-ul. Reja 5, 59 814 34 70

w sezonie letnim:
– Agencja pocztowa
ul. Limanowskiego

(Promenada nadmorska )

– Agencja pocztowa
ul. Wczasowa, Ośrodek Perła 

BANKI
Bank Zachodni WBK S.A.
-ul. Marynarki Polskiej 68 C

+KANTOR+BANKOMAT

Bank Spółdzielczy SGB
-ul. Marynarki Polskiej 38

+KANTOR+BANKOMAT

-ul. Wilcza 1

PUNKT KASOWY+BANKOMAT

-ul. Grunwaldzka17

BANKOMAT 

(w Centrum Handlowym MARINA)

Bank BPH S.A. 
-ul Polna 2b

+KANTOR+BANKOMAT

Bank Pekao S.A 
-ul. Marynarki Polskiej 81C

+KANTOR+BANKOMAT

Bank PKO BP
Infolinia 801 302 302

-ul. Kopernika 22 

+KANTOR +BANKOMAT

-ul. Słupska 3 (tylko BANKOMAT)

-ul. Marynarki Polskiej 82

tylko BANKOMAT – (Kino Delfin)

Bank BGŻ BNP Paribas
-ul. Marynarki Polskiej 44 

+ BANKOMAT

pon.-pią. 09:00-16:30

22 571 19 50

Bankomaty Euronet całoroczne
-ul. Kwiatowa 1

w BIEDRONCE – (wewnętrzny) 

-ul. Marynarki Polskiej 69

przy sklepie Alkohole na prezent 

-ul. Ogrodowa 1

przy INTERMARCHE 

-ul. Grunwaldzka, CH Marina 

-Pl. Wolności przy Domu 

Handlowym Feniks 

– ul. Jagiellońska 18 

Bankomaty Euronet sezonowe
-ul. Sprzymierzeńców, przy NETTO

-Promenada Nadmorska, przy muszli 

koncertowej (w sezonie)

-Pl. Dąbrowskiego, przy BIEDRONCE

ZDROWIE
Falck Centrum Medyczne
– poradnia dla dorosłych 

ul. Kopernika 18

tel. 59 814 60 11 

– gabinet zabiegowy

ul. Kopernika 18

tel. 59 814 50 68

-poradnia chirurgii ogólnej

ul. Kopernika 18

tel. 59 814 53 58

Okulista
ul. Kopernika 22, tel. 59 814 53 08

Poradnia dla dzieci 
ul. Leśna 10-14, tel. 59 814 47 43

Poradnia dla kobiet
ul. Leśna 10-14, tel. 59 814 53 39

Laboratorium – 59 814 60 12

Kopernika

RTG – 59 814 53 32

Kopernika

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej FALK Medycyna Pracy
Bursztynowa 11, el. 59 814 55 92

Wojskowa Specjalistyczna  
Poradnia Lekarska
ul. Komandorska 54, Ustka Lędowo 

– Rejestracja, tel. 261 231 239 

– stomatolog, tel. 261 231 476

APTEKI
Apteka Panaceum
ul. Kopernika 18, tel. 59 814 43 67 

Apteka Jantar
ul. Grunwaldzka 27a, tel. 59 814 46 72

Apteka Centrum Leków
ul. Grunwaldzka 26, tel. 692 761 116

Apteka Remedium
ul. Wyszyńskiego 1b, tel. 59 814 69 69

Apteka Ustecka
ul. Żeromskiego 5, tel. 59 814 98 17

Apteka Pod Smokiem
ul. Kilińskiego 8, tel. 59 814 53 95

Apteka z Pasją
ul. Polna 2, tel. 732 806 600

Apteka Stokrotka
ul Darłowska 7a, tel. 605 352 090

DLA POSIADACZY ZWIERZĄT
Przychodnia Weterynaryjna  
Małych Zwierząt
ul. Bursztynowa 10, tel. 59 814 46 70

www.weterynarz.ustka.pl

Weterynaryjne Centrum  
Zdrowia Tygrysek
ul. Kościelna 5, tel. 781 189 488

www.weterynarz.afr.pl

Straż Ochrony Zwierząt 
tel. 519 467 659

MOTORYZACJA
Wulkanizacja
ul. Pułaskiego 36

tel. 501 620 539, 59 814 53 01

Auto Serwis Śliwiński
ul. Krasickiego 34, tel. 59 814 52 33

Przydatne adresy Miasto Ustka

ul. Marynarki Polskiej 56a, Ustka

tel. +48 607 732 942

Klimsiak
DENTYSTA
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FISH MARKETS
BAŁTYCKIE RYBOŁÓWSTWO 
PRZYBRZEŻNE 
I JEGO DZIEDZICTWO 
JAKO ZNACZĄCY 
POTENCJAŁ ROZWOJU 
TURYSTYCZNEGO

»

»

» 

» 

»

CELE PROJEKTU
 Utworzenie nowych rynków rybnych w regionie 

   Południowego Bałtyku

 Wzmocnienie wizerunku obszaru południowego Bałtyku 
   jako regionu posiadającego bogate dziedzictwo rybołówstwa 
   przybrzeżnego

Stworzenie strategii marketingowych dla małych, 
   nadmorskich portów; wzrost  sprzedaży bezpośredniej ryb 

Wzrost atrakcyjności małych portów przybrzeżnych  
   i wykorzystanie ich potencjału w celach turystycznych 

 Rozwój ofert i usług turystycznych we współpracy 

º Czy lubisz ryby, które zostały złowione w twoim regionie?

º Czy chciałbyś kupować ryby w pobliskim porcie rybackim? 

º Czy chciałbyś mieć większy dostęp do ofert, wydarzeń oraz 
   punktów sprzedaży ryb pochodzących z rybołówstwa 
   prowadzonego w regionie Południowego Bałtyku?

º Czy chcesz poznać miejsca związane z tradycją rybacką 
   i dziedzictwem rybołówstwa? 

º Czy wiesz jak rozpoznać łodzie, sklepy lub restauracje, 
   które naprawdę oferują RYBY pochodzące z 
   połowów od  LOKALNYCH RYBAKÓW?

KONTEKST

Szukaj logo:

2

3

4

PILOTAŻOWE otwarcie Targu Rybnego 

w Ustce 7-8 LIPCA „DNI MORZA”

www.hotel-ustka.eu

wczasy z zabiegami 
rehabilitacja (PFRON)
ferie z programem dla dzieci
konferencje, imprezy, szkolenia 

Ustka, ul. Wczasowa 25 | tel. +48 59/814 40 84

Hotel Ustka - 50 m od plaży!



Mobilny Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
 

W lipcu i sierpniu zapraszamy do mobilnego Punktu Informacji o funkcjonowaniu instytucji 
Unii Europejskiej - Europa Direct. Dla odwiedzających przygotowano materiały promocyjne 

i zaplanowano konkursy z nagrodami. 

Punkt pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 w budynku Centrum Aktywno-
ści Twórczej przy ul. Gen. Zaruskiego 1a - niedaleko promenady (za sceną). 
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Warsztat samochodowy
ul. Rzemieślnicza 4, tel. 59 814 44 62

Centrum Motoryzacji
(stacja diagnostyczna, 

myjnia, mechanika)

ul. Westerplatte 11, tel. 507 984 283

STACJE PALIW
Orlen, ul. Grunwaldzka 1 (+GAZ)

6:00-22:00 (VII-VIII 24h)

Oktan, ul. Słupska (+GAZ)

6.00-22.00

Inter Marche 24/24, ul Słupska

TAXI
City Taxi (na trasie Ustka-Słupsk)
tel. 19 666, 600 879 627, 603 889 629

Taxi Rondo
Plac Dąbrowskiego

tel. 59 814 46 16

Expres Taxi
ul. Dąbrowszczaków, Grunwaldzka 

przy stadionie OSiR

tel. 59 814 59 05

Non Stop
ul. Wilcza, 59 814 65 27

Taxi Nord
ul. 9-go Marca 6, 59 814 31 43

Taxi Ustka
ul. Grunwaldzka 4, 59 814 44 63

Taxi BUS 24 Ustka (od 6-8 osób)
ul. Marynarki Polskiej, tel. 882 900 950

Radio Taxi
ul. Marynarki Polskiej, tel. 78, 59 814 67 77

PARKINGI 
Strefa płatnego parkowania 
(od 15 czerwca do 15 września,

pn. – pt. 8.00-21.00) 

obejmuje ulice: Marynarki Polskiej, 

Zaruskiego, Beniowskiego 

– parkowanie prawostronne,

Leśna, Mickiewicza, Kościuszki, 

Kilińskiego, 9 Marca, Pl. Wolności, 

Kaszubska, Kopernika

Piłsudskiego, Wczasowa

Parking bezpłatny
– przy ul. Słupskiej

ponad 200 miejsc

– Parking przy ul. Rybackiej
60 miejsc

Parking przy Bunkrach
315 miejsc: 9.00 – 21.00, 2,50 zł/godz.

karnet dzienny – 12 zł 

Parking Plażowy
(dozorowany – kamery)

całodobowo, ul Kopernika, 4 zł/godz. 

BEZPŁATNY INTERNET
Centrum Informacji Turystycznej
ul. Marynarki Polskiej 71

tel. 59 814 71 70

Biblioteka Miejska
ul. Kopernika 22, tel. 59 814 60 83

WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW
Centrum Informacji Turystycznej 
ul. Marynarki Polskiej 71

tel. 59 814 71 70

www.ustka.travel

Wypożyczalnia rowerów
serwis, sklep Kawisbike (CAŁY ROK) 

ul. Darłowska 7a 

(wejście za Apteką Stokrotka)

tel. 796 556 620, www.kawisbike.pl

Bunkry Blüchera
ul. Westerplatte – Zachodnia Ustka

tel. 600 546 242

BASENY w Hotelach:
Jantar
ul. Wczasowa 14, tel. 59 814 40 93

www.jantar-ustka.pl

Royal Baltic
ul. Wczasowa 26, tel. 59 814 77 35

www.royal-baltic.pl

Lubicz Wellness & SPA
ul. Grunwaldzka 14, tel. 59 814 31 02

www.hotel-lubicz.pl

Grand Lubicz
ul. Wczasowa 4

tel. 59 841 82 00 wew. 860

www.grandlubicz.pl

Dom Wypoczynkowy Lawendowa 
Przystań
ul. Niemcewicza 22, Ustka-Przewłoka

tel. 691 913 513

www.rehabilitacja-noclegi.ustka.pl

REJSY TURYSTYCZNE PO BAŁTYKU
Rejsy turystyczne – Statki Dragon, 
Unicus Ustka Tour s.c.
ul. Kościelniaka 13b

tel. 698 523 694

www.rejsyturystyczne.pl

Rejsy Ustka-Bornholm
(dla grup 12 osobowych) – Sea Angel

Ustka, tel. 739 25 25 25

www.wyprawy-na-dorsza.pl

Rejsy widokowe, spacerowe 
i z portu do portu Twoje rejsy.pl 
Ustka, tel. 602 478 606

Rejsy wędkarskie i turystyczne 
„The Fisher King”
port Ustka, czerwiec-wrzesień

tel. 502 521 411

SPORTY WODNE
Wypożyczalnia na-kajakach.pl
oraz spływy
Wodnica 17, 76 270 Ustka

tel. 664 349 001

www.na-kajakach.pl

Przystań kajakowa WIR
ul. Rzeczna 1

tel. 59 814 74 08, 602 753 816

www.orzechowydomek.ustka.pl

Spływy kajakowe Słupią
ul. Wczasowa 5, 76-200 Bydlino

tel. 59 847 13 50, 691 380 262

www.splywykajakowe.tp2.pl

Nurkowanie „Podwodni Słupsk”
tel. 795 141 913

www.podwodni.slupsk.pl

AQUATOM – Rejsy szybką 
łodzie motorową 

port Ustka, tel. 790 401 209

Centrum Sportów Wodnych 
Opty Ustka, Yacht Club
www.optyustka.pl

WĘDKARSTWO MORSKIE
Sea Angel, Ustka

tel. 739 25 25 25

www.wyprawy-na-dorsza.pl

NORDIC WALKING
Ośrodek Sportu i Rekreacji
STS „Ustka”
ul. Grunwaldzka 14, tel. 59 814 55 86

www.osir.ustka.pl

JAZDA KONNA
Ośrodek Jeździecki „Anka”
Przewłoka 3

tel. 59 814 81 10, 509 560 073

509 292 164

www.stajnia-anka.pl

PARKI LINOWE
„Na wydmie”
ul. Wczasowa

przy Trakcie Solidarności

tel. 695 444 219

www.park-linowy.ustka.pl

PRZEJAŻDŻKA PO USTCE
Bajkowa Ciuchcia 
(start w Porcie)

tel. 501 842 555

KOMPLEKS BOISK
PIŁKARSKICH (ORLIK)
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Grunwaldzka 35

tel. 59 814 55 86

www.osir.ustka.pl

KORTY TENISOWE
Ośrodek Sportu i Rekreacji
STS „Ustka”
ul. Grunwaldzka 35

tel. 59 814 55 86

www.osir.ustka.pl

OW Energetyk Ustka
ul. Kościuszki 19, tel. 59 815 23 00

www.energetyk-ustka.pl

Hotel Ustka
ul. Wczasowa 25, tel. 59 814 40 84

www.hotel-ustka.eu

Dom Wczasowo-Sanatoryjny Perła
ul. Wczasowa 27

tel. 59 814 64 09, 504 250 434

www.perla.tp1.pl

Hotel Grand Lubicz
ul. Wczasowa 4

tel. 59 841 82 00

www.grandlubicz.pl

KORTY DO SQUASHA, BOISKO 
CUBE BALL, SALA FITNESS,
KRĘGIELNIA
Hotel Grand Lubicz
ul. Wczasowa 4, tel. 59 841 82 00

www.grandlubicz.pl

SIŁOWNIE
RONDO
ul. Jagiellońska 18, tel. 602 443 132

www.rondo-ustka.pl

w Hotelu Grand Lubicz
ul. Wczasowa 4, tel. 59 841 82 00

www.grandlubicz.pl

Studio rekreacji  
i rehabilitacji Heros
ul. Kościuszki 2

tel. 59 814 89 01

Ubezpieczenia UNIQUA

ul. 9 Marca 2

tel. 59 814 88 04, 604 264 123

www.ubezpieczeniaustka.pl

Przydatne adresy Miasto Ustka
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Centrum Informacji Turystycznej 
ul. Marynarki Polskiej 71

Tel. 59 814 71 70
www.ustka.travel

GODZINY OTWARCIA

01.11 – 15.04
pn. – sob.

10:00 – 17:00

16.04 – 30.04
pn. – sob.

8:00 – 17:00

01.05 – 15.06
pn. – niedz.
8:00 – 17:00

16.06 – 30.09
pn. – niedz.
8:00 – 19:00

01.10 – 31.10
pn. – sob.

8:00 – 17:00

Warto odwiedzić
Muzeum Chleba
ul. Marynarki Polskiej 49 
Tel. 59 814 48 40
www.muzeumchleba.pl
28 kwietnia – 15 września  (pn.-sob.) 11.00 - 17.00

Muzeum Minerałów
ul. Limanowskiego przy Promenadzie Nadmorskiej
Tel. 603 081 763
1 lipca – 31 sierpnia: 10.00-20.00
1 kwietnia – 31 października: 11.00-17.00 

Muzeum Ziemi Usteckiej
ul. Marynarki Polskiej 64 B,
Tel. 59 814 33 02
01-27 kwietnia oraz 16 września – 30 grudnia  
dla grup zorganizowanych po uprzednim  
zgłoszeniu telefonicznym
Tel. 509 209 850
28 kwietnia – 30 czerwca (wt. – niedz.): 11.00 – 15.00
01 lipca – 31 października (wt. – niedz.): 11.00 – 18.00

Bunkry Baterii Blüchera
ul. Bohaterów Westerplatte 40 
Tel. 698 669 446
www.bgsw.pl

Czynne codziennie: 
lipiec, sierpień: 9.00 - 21.00
wrzesień – październik oraz 
marzec – czerwiec: 10.00 – 18.00
listopad – luty: 10.00 – 16.00

9. Bateria Artylerii Stałej Ustka-Lędowo
terminy zwiedzania będą dostępne w CIT 
Tel 59 814 71 70 (z 2-tygodniowym wyprzedzeniem) 
Tel. bezpośredni:  607 799 112
www.9bas.ustka.pl

Latarnia Morska
ul. Marynarki Polskiej 1
Tel.  691 526 176
1 lipca – 31 sierpnia: 10.00 do zmierzchu 
Poza sezonem: sob., niedz. 11.00 – 14.00 
bilety: normalny 8 zł., ulgowy 6 zł

Centrum Aktywności Twórczej
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Gen. Zaruskiego 1a 
Tel. 59 814 52 95, www.bgsw.pl
codziennie: 10.00 - 18.00

Dom Kultury i Bałtyckie Centrum Kultury w Ustce
ul. Kosynierów 19 
76-270 Ustka
tel. 59 814 49 19
www.dk.ustka.pl

Dom Kultury
godziny otwarcia:
pn. – czw. – 8.00 – 20.00
pt. – 8.00 – 19.00
sob., niedz. – według potrzeb
 
Bałtyckiego Centrum Kultury 
godziny otwarcia:
pn., śr., pt. – 12.00 – 16.00
wt., czw. – 12.00 – 20.00
sob., niedz. – według potrzeb  

Kino DELFIN
ul. Marynarki Polskiej 1
tel. 602 772 575, 602 274 390
www.kino.ustka.pl

Biblioteka Miejska
ul Kopernika 22
tel. 59 814 60 83, 502 028 942
www.biblioteka.ustka.pl
pn. 10.00 – 16.00
wt. – pt. 11.00 – 18.00
sob. 10.00 – 14.00
lipiec i sierpień – w soboty nieczynna

Galeria Piaskowa
ul. Różana 9
Jarosławiec, tel. 602 773 196

Telefon: 506 372 505 czynne 13:00–21:00

ul. Kosynierów 13, Ustka

RESTAURACJA

POD DĘBEM

Obiekt zlokalizowany 
przy urokliwej uliczce 
domów rybackich. 

Wnętrze wypełnione ręcznie 
robionymi meblami, tworzącymi
romantyczny nastrój.

„Bursztynowe 
ciastko z Ustki”

niezapomniany
smak wakacji

ul. Marynarki Polskiej 80/1B
76-270 Ustka
+48 59 814 32 02
+48 667 994 570

Całoroczne i codzienne połączenie
autokarowe USTKA - ZAKOPANE

www.adeurotrans.com.plSzybko, profesjonalnie
i komfortowo!

Szybko, profesjonalnie
i komfortowo!Punkt w Słupsku 

ul. Kołłątaja 15D/1
76-200 Słupsk
+48 59 814 44 60
+48 793 434 533 Bilety: 667-994-570

Ustka, D.A.
Słupsk, D.A.
Kołczygłowy
Bytów
Chojnice, D.A.
Bydgoszcz, D.A.
Toruń, D.A.
Włocławek, D.A.
Łódź, D.A.
Częstochowa, D.A.
Katowice, D.A.
Kraków, M.D.A.
Myślenice
Rabka Zdrój, D.A.
Nowy Targ, D.A.
Zakopane, Z.D.A.

17:00
17:30
18:05
18:30
19:30
21:10
22:00
23:00
00:48
02:35
03:45
04:58
05:40
06:15
06:40
07:00

07:00
06:20
05:45
05:25
04:30
03:05
02:15
01:15
23:35
21:55
20:40
19:22
18:36
17:54
17:28
17:00

Ustka - Zakopane

Zakopane - Ustka

Ustka, D.A.
Słupsk, D.A.
Lębork
Gdynia , D.A.
Sopot
Gdańsk , D.A.
Toruń , D.A.
Ciechocinek
Włocławek , D.A.
Łódź, Wpa
Częstochowa , D. A. 
Katowice
Kraków, M.D.A

06:30
06:50
07:40
08:50
09:05
09:35
11:50
12:20
13:10
15:00
17:00
18:10
19:15

19:50
19:30
18:40
17:35
17:15
16:55
14:40
14:00
13:10
11:20
09:20
08:10
06:55

Ustka - Kraków

Kraków - Ustka
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Artyści i kultura
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej jest jedy-
ną instytucją kultury Samorządu Województwa Po-
morskiego, której zadaniem jest upowszechnianie 
sztuki współczesnej. BGSW posiada trzy salony wy-
stawiennicze: Basztę Czarownic i Galerię Kameral-
ną w Słupsku oraz  Centrum Aktywności Twórczej 
w Ustce.

Bał tycka Galeria Sztuki w Ustce powstała 
w 1987 roku i mieści się w zabytkowym spichle-
rzu zbożowym po pełnej modernizacji obiektu 
w którym do niedawna zajmowała tylko część po-
wierzchni. W 2013 zmieniła ona nazwę na Centrum 
Aktywności Twórczej. Zmiana nazwy i wizerunku 
nastąpiła w wyniku zrealizowania projektu pod 
nazwą Kompleksowy Program Rozwoju Bałtyckiej 
Galerii Sztuki Współczesnej – Utworzenie Centrum 
Aktywności Twórczej w Ustce. Jest to pierwszy tego 
typu ośrodek w Polsce i jeden z nielicznych w Euro-
pie i na świecie. Po przebudowie CAT zyskało zna-
komicie wyposażone pracownie rzeźby, ceramiki, 
grafiki komputerowej i filmowej oraz sale: wykła-
dową i wystawienniczą. Nowocześnie wyposażona 
baza noclegowa wraz z zapleczem kawiarnianym 
jest przygotowana na pobyty typu artist-in-resi-
dence. Centrum Aktywności Twórczej jest miejscem 
działań interdyscyplinarnych dla szeroko rozumia-
nych sztuk wizualnych. Realizowane tu są projekty 
filmowe, muzyczne, teatralne czy performatywne. 
Do Galerii zapraszani są najwybitniejsi artyści z Pol-
ski i ze świata min. z Belgii, Wielkiej Brytanii, Chin, 
Japonii, Izraela, Egiptu, Irlandii, Francji czy Ukrainy.

Centrum Aktywności Twórczej
ul. Gen. Zaruskiego 1a
76-270 Ustka
tel. +48 59 814 52 95

Biblioteka Miejska w Ustce znajduje się przy ulicy 
Kopernika 22. Może pochwalić się bogatym księgo-
zbiorem, na bieżąco uzupełnianym nowościami wy-
dawniczymi oraz wydzielonym zbiorem dotyczącym 
regionu. W swojej ofercie ma również audiobooki, 
szeroki wybór gazet, czasopism, osiem stanowisk 
komputerowych z bezpłatnym dostępem do Interne-
tu. Z usług biblioteki korzystać mogą również wcza-
sowicze i kuracjusze. W holu biblioteki, na Kiermaszu 
Książek „z drugiej ręki” można za symboliczną zło-
tówkę kupić książkę. W wakacyjne wtorki biblioteka 
zaprasza dzieci na spotkania pod hasłem „Książka, 
uśmiech i słońce w wakacyjne miesiące”. W piątkowe 
popołudnia Klub Miłośników Gier Planszowych „Plan-
szoluby” oferuje osobom w każdym wieku możliwość 
spędzenia wolnego czasu wśród bogatej kolekcji gier 
fabularnych i karcianych. Biblioteka przez cały rok re-
alizuje projekty kulturalne i animujące czytelnictwo, 
organizując spotkania autorskie z najlepszymi polski-
mi pisarzami, promując twórczość lokalnych literatów 
i artystów, prowadząc zajęcia edukacyjne i literacko-
-plastyczne dla najmłodszych czytelników, Dyskusyjne 
Kluby Ksiażki i gier planszowych dla młodzieży i doro-
słych, warsztaty literackie oraz akcje i gry miejskie pro-
mujące czytelnictwo.

Biblioteka Miejska w Ustce
ul. Kopernika 22
tel. +48 59 814 22 53
www.biblioteka.ustka.pl

Dom Kultury w Ustce dysponuje dwoma obiektami:  
Dom Kultury (ul. Kosynierów 19) oraz Bałtyckie  
Centrum Kultury (ul. Kosynierów 21)

Dom Kultury jest samorządową instytucją kul-
tury, która w ramach swojej działalności animuje 
środowisko lokalne, prowadzi edukację kulturalną 
dzieci, młodzieży i dorosłych w zespołach artystycz-
nych i kołach zainteresowań. Organizuje wystawy, 
przeglądy, festiwale, warsztaty artystyczne, koncerty  
i spektakle teatralne twórców lokalnych i krajowych. 
Współpracuje także z innymi usteckimi (i nie tylko) in-
stytucjami oraz stowarzyszeniami, wspiera ich inicja-
tywy. Służy także pomocą merytoryczną.

W sezonie letnim działania Domu Kultury po-
legają na organizacji wielu imprez i wydarzeń  
dla turystów. Przeważnie są to imprezy plenerowe 

Całoroczne sandały, które leczą
Poprawiają krążenie 
Prostują haluxy i deformacje stóp
Zalecane przy miażdżycy, otyłości, cukrzycy, 
żylakach i płaskostopiach

Wyjątkowa wkładka ortopedyczna

Kształt ortopedyczny, 
powalający wszystkie inne!

Chroni stawy: skokowe, kolanowe i biodrowe. 
Zapewnia stopom komfort i leczy płaskostopia.

Wykonana z najlepszych materiałów: 
skóry, kauczuku, bursztynu i magnesów.

ZABIEGI:
Zielona glinka do okładów, maseczek i picia, 
tanie i fachowe poradniki bezpośrednio od autora, 
naturalne nalewki, kosmetyki, tradycyjne zioła, 
antychrapacze i akcesoria do stóp

WSTĄP LUB ZADZWOŃ PO DARMOWY KATALOG 350 PRODUKTÓW

MEDYCYNA NATURALNA
SKLEP Z ARTYKUŁAMI ZDROWOTNYMI

STUDIO ZDROWEGO CIAŁA
Krzysztof R. Lewandowicz

Porady z zakresu ruchu

ul. Kopernika 16
76-270 Ustka

tel./fax: 59 814 49 58
kom: 602 738 092

POLECAMY:

Zapraszamy na nowy blog o tematyce zdrowotnej

www.lewandowicz.com.pl
„STOPY KRZEPIĄ”

REFLEXOTERAPII STÓP,
MASAŻU

I ŚWIECOWANIA USZU

W leczeniu haluksów jesteśmy najskuteczniejsi!
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(plaża wschodnia, podwórko Bałtyckiego Centrum 
Kultury, nadmorska promenada) o charakterze fami-
lijnym. Stałymi propozycjami w letnim kalendarzu im-
prez są: Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)
A, Wakacyjny Klub Filmowy, Familijne spotkania z cera-
miką, Rzeźby z piasku, Święto Latarni, konkurs piosen-
ki dla turystów Ustecka Muszelka. Wystawy artystów 
z Bielska- Białej w ramach Dni Bielska-Białej w Ustce.

Dom Kultury w Ustce
ul. Kosynierów 19
tel. +48 59 814-49-19
e-mail:dk.ustka@wp.pl 
www.dk.ustka.pl
facebook: Dom Kultury w Ustce

Dom Pracy Twórczej przyjmuje gości na pobyty 
indywidualne od weekendu majowego do końca 
września. To doskonałe miejsce nie tylko na plenery 

malarskie i fotograficzne, 
ale również spotkania ar-
tystyczno-konferencyjne. 
Mieści się w XIX-wiecznym 
dworku. położonym 50 me-
trów od morza, na rogu ulic 
Chopina i Kopernika. Jest 
to jeden z najciekawszych 
i najlepiej zachowanych 
obiektów w Ustce, wpisa-
ny do rejestru zabytków. 
Zaraz po wojnie stał się sie-
dzibą Domu Pracy Twórczej 

Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Pla-
styków. Dworek jest otoczony ogrodem a secesyjny 
wystrój wnętrz stwarza niepowtarzalny klimat. Na 
szczególna uwagę zasługują kute balustrady i ogro-
dzenie, witrażowe okna w wieżyczce czy intarsjowany 
sufit werandy. Słynie ze smacznej kuchni. Sala jadalna 
znajduje się w dawnej stajni. 

Dom Pracy Twórczej ZPAP
ul. Chopina 8, 76-270 Ustka
Tel. +48 532 494 556 
www.dpt.nadbaltykiem.pl

Galeria Herbaciarnia i (Nie)Winna Piwniczka  
Galerię otworzył w roku 1991 Jan Nagórny. Przez 
ostatnie 26 lat Galeria rozszerzyła swoją działalność 
o (NIE)WINNĄ PIWNICZKĘ (1996r.) i Herbaciarnię 
(2002r.) Zmiany zachodzące w lokalu pozostają w kli-
macie galeryjnym.Podczas swojej dotychczasowej 
działalności właściciele - Elżbieta i Jan Nagórni otwo-
rzyli ponad 100 wystaw (często łączone z koncer-
tami muzycznymi). To tu rozpoczął się cykl ŁYK’END 
SATYRY. Angażowali artystów z Ustki i okolic, Polski 
i Europy. Do wystawców należą takie nazwiska jak: 
Andrzej Graniak, Marek Chmielewski, Florian Kohut, 
Roman Kwiat-Kwiatkowski, Elżbieta Kulka, Barbara 
Gebarzewski, Yannick Leider, Chris Eliot, Sylwia Pakul-

ska, Hanna Chroboczek, Tatiana Samoilova , Andrzej 
Brych i wielu innych, których nie sposób wyliczyć.  
W  roku 2011 nawiązali współpracę ze Stowa-
rzyszeniem Twórców BALLAD’ART z Grenoble. 
(NIE)WINNA PIWNICZKA, to miejsce gdzie poza wy-
stawami i możliwością wypicia dobrego wina czy 
„siekierki” odbywają się również wieczory poezji. 
Herbaciarnia jest miejscem spotkań wszystkich 
chcących chociaż na chwilę oderwać się od pędu 
współczesnego świata. Prawie 200 różnych herbat 
serwowanych na ciepło, zimno i jako deser; 30 róż-
nych kaw, domowe ciasta, i inne łakocie - wszyst-
ko by umilić pobyt w naszej herbaciarni, która od 
kwietnia 2016r. stała się filią AUTORSKIEJ GALE-
RII POD STRACHEM POLNYM Floriana Kohuta. 
Od kilku lat w sezonie letnim przez 2 dni orga-
nizowany jest cykl spotkań artystycznych UST-
K A STR ACHEM MALOWANA, kiedy to można 
obserwować na żywo powstawanie obrazów 
z Ustki. W sezonie zimowym właściciele organi-
zują 2 dniowy KIERMASZ ULICZNY, na który za-
praszają artystów rękodzielników z ustki i okolic. 
Państwo Nagórni są laureatami nagrody Biały Bo-
cian 2016 za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upwszechniania i ochrony dóbr kultury. 
Herbaciarnia to na pewno miejsce z tradycjami, duszą, 
zatrzymane w czasie i (oby) zatrzymujące czas.

Galeria Winiarnia Herbaciarnia
ul. Marynarki Polskiej 14
Tel. +48 59 814 48 83

Kino Delfin zostało wybudowane w 1937 roku. Liczy 
sobie więc już ponad 80 lat i jest jednym z najstarszych 
wciąż funkcjonujących kin w Polsce. Frontowej elewa-
cji powagi dodaje rząd sześciu kolumn. Obecnie kino 
dysponuje nowoczesnym cyfrowym sprzętem oraz 
profesjonalnym nagłośnieniem, mimo to nadal zacho-
wało klimat małego kameralnego kina tradycyjnego. 
Na ekranie można zobaczyć zarówno najnowsze hity, 
jak i filmy artystyczne. Często też na scenie odbywają 
się koncerty. Odwiedzając nasze usteckie kino moż-
na również skorzystać z oferty Ramydada Pub & Cafe 
działającego w budynku kina i po udanym seansie na-
pić się dobrej kawy lub mocniejszych trunków.

Ciekawostkę stanowi niebanalny pensjonat W sta-
rym kinie, w którym przygotowano pokoje nawiązu-
jące tematycznie do największych gwiazd srebrnego 
ekranu, jak Charlie Chaplin, Marylin Monroe, Al Pacino, 
czy Audrey Hepburn. Każdy z pokojów ma niepowta-
rzalny, indywidualny wystrój. 

Kino Delfin
ul. Marynarki Polskiej 82
tel.: 602 772 575, 602 274 390 
delfin@kino.ustka.pl 
www.kino.ustka.pl

Honorowi obywatele miasta Ustka
Ten tytuł dla ludzi szczególnie zasłużonych dla Ust-
ki każdorazowo przyznawany jest na podstawie 
uchwały Rady Miasta. Dotychczasowymi  benefi-
cjentami tytułu Honorowego Obywatela Miasta są:
 
Udo Rust, w latach 1990 – 2001 zajmował stano-
wisko Burmistrza Kappeln, miasta partnerskiego 
Ustki. W październiku 1990 roku przyjechał po raz 
pierwszy do Ustki z projektem Umowy o Partner-
stwie Miast, którą sfinalizowano 1991 roku w Kap-
peln. W Ustce znany przede wszystkim z pomocy 
udzielanej dzieciom z Domu Dziecka - dzięki jego 
inicjatywie w Kappeln działa „Koło Przyjaciół Domu 
Dziecka w Ustce”. Honorowym Obywatelem Ustki 
jest od 2001 roku.

Eugeniusz Brzóska, 
jeden z pierwszych 
mieszkańców Ustki, 
społecznik i miło-
śnik historii. Czło-
nek Towarzystwa 
Pr z y jac ió ł  Us tk i . 
Właściciel najstar-
szej usteckiej pie-
karni .  Eugeniusz 
Brzóska całe życie 
poświęcił piekarnic-
twu i cukiernictwu. 
Najbardziej znany 
jest jako właściciel 

Muzeum Chleba. Na stu pięćdziesięciu metrach 
kwadratowych zgromadził dwa tysiące eksponatów 
piekarniczych i cukierniczych. W 2006 roku, wspól-
nie z synem, wydał album z przedwojennymi karta-
mi pocztowymi ze swojej kolekcji: „Ustka, jakiej nie 
znamy”. Publikacja zawiera blisko 240 pocztówek 
ukazujących widoki dawnej Ustki: jej ulice, parki, 
kamienice. Pan Eugeniusz Brzóska otrzymał tytuł 
w 2010 roku. 

Witold Lubiniecki,  
Ustczanin, wybitny 
przedstawiciel pol-
skiego malarstwa 
marynistycznego. 
Jego prace znajdu-
ją się w rękach pry-
watnych i zbiorach 
muzealnych w Pol-
sce oraz za granicą. 
Wspiera ł dzia łal -
ność dobroczynną 
przekazując na cele 
s p o ł e c z n e  s w o -

je obrazy. Brał udział w ponad 160 wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą oraz organizował 

liczne plenery malarskie. Z obrazów pozosta-
wianych przez uczestników plenerów organizo-
wanych w usteckim ratuszu powstała „Miejska 
galeria malarstwa współczesnego”. Honorowym 
Obywatelem Ustki został we wrześniu 2012 roku. 
W tym samym roku w listopadzie zmarł po cięż-
kiej chorobie. 

Irena Klein, wielo -
letni Prezes Banku 
Spółdzielczego w Ust-
ce. Tytuł honorowego 
obywatela otrzymała 
w 2014 r za lata pro-
fe s jona l i zmu ,  r ze -
telności i   oddania. 
Imponująca jest lista 
bez interesow nego 
wsparcia finansowe-
go skierowanego do 
wielu instytucji oświa-
towych, kulturalnych, 
a także osób indywi-

dualnych. Ogromnym sukcesem Pani Prezes Ireny 
Klein jest stworzenie banku uniwersalnego, któ-
rego działalność widoczna jest i doceniona.. Do-
wodem jest wieloletnia współpraca z Volks- und 
Raiffeisenbank i miastem Kappeln.

Tomasz Iwan, były piłkarz, obecnie dyrektor repre-
zentacji Polski ds. organizacyjnych. Tytuł otrzymał 
w 2014 roku za organizację Finałów Beach Soccera 
w Ustce oraz promocję naszego miasta poprzez 
sport, w kraju i za granicą. W Ustce spędził dzie-
ciństwo i młodość. Swoją karierę sportową roz-
poczynał w MKS „Jantar”. Zawsze chętnie wspiera 
działalność  dobroczynną i działania promocyjne 
swojego rodzinnego miasta. Od grudnia 2017 roku 
realizowane było jego wspólne przedsięwzięcie 
z Urzędem Miasta Ustka – konkurs plastyczno-fo-
tograficzny pod hasłem „Pamiętam skąd jestem”. 
Powstał również film pod tym samym tytułem, któ-
rego bohaterem jest właśnie Tomasz Iwan.
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Nadmorskie Poddąbie

Położone jest w połowie drogi między Ustką a Rowa-
mi. Kiedyś nosiło nazwę Nowy Strąd (od niemieckie-
go słowa Strand, oznaczającego plażę). To relatywnie 
nowa wieś, założona przez pruskiego króla Frydery-
ka Wielkiego dopiero w II połowie XVIII wieku. Nazwę 
„Poddąbie” Nowy Strąd przyjął od starej, średnio-
wiecznej osady „Poddamp”, która przestała istnieć 
w roku 1914 po silnym sztormie. Osada ta znajdo-
wała się na krawędzi wąwozu wyrzeźbionego przez 
małą rzeczkę około 1 km na zachód od dzisiejszego 
Poddąbia. Nieopodal miejsca, gdzie niegdyś była ta 
osada, obie krawędzie wąwozu spina kładka.

Dębina

Słynie z klifów, których wysokość przekracza 20 me-
trów. To raj dla paralotniarzy, którzy przy korzyst-
nych wiatrach wznoszą się stąd w powietrze. Kiedyś 
w Dębinie znajdowała się huta szkła. Do dziś można 
tu znaleźć w ziemi zielone, przezroczyste szklane 
bryłki. W Dębinie funkcjonowała także w czasach 
PRL ściśle tajna nadbrzeżna jednostka rakietowa, 
po której pozostały niszczejące wojskowe, obiekty 
ulokowane na wysokim klifie.

Jak perła lśni pełnym blaskiem dopiero po wprawie-
niu w diadem, tak Ustka zachwyca bardziej dzięki 
urodzie pomorskich krajobrazów otaczającej ją gmi-
ny. Tereny Gminy Ustka ciągną się wzdłuż brzegów 
morza od Rowów na wschodzie po jezioro Modła 
i rezerwat Zaleskie Bagna na zachodzie. Obejmują 
też rolnicze wsie w pasie przymorskim, sięgając do 
10 km w głąb lądu. Piękne plaże, lasy, wydmy, jeziora, 
łąki i torfowiska oraz zachowana dawna architektura 
zachęcają do odbywania wycieczek zwłaszcza rowe-
rowych i pieszych, ale także wypraw konnych lub 
spływów kajakowych.

Plaże

Gmina podzielona jest na dwie części rzeką Słupią. 
Niestety, dostęp do plaż po stronie zachodniej jest 
ograniczony przez poligon wojskowy. Od niedaw-
na funkcjonuje jednak tu malownicze przejście do 
morza blisko wsi Modlinek. Wiedzie wzdłuż starego, 
poniemieckiego nasypu kolejowego u podnóża ta-
jemniczego wzgórza Ognica.

W Ustce i po wschodniej stronie Słupi nic nie 
blokuje dostępu do plaż. Można więc przejść po 
piasku z Ustki aż do Rowów, po drodze mijając m.in. 
urokliwe ujście rzeczki Orzechówki i tzw. Królewski 
Tron w Orzechowie Morskim. Z rzeczką związanych 
jest kilka mrocznych legend. Rzekomo mieli przy 
niej zabijać swoich zakładników średniowieczni pi-
raci. Stąd też potoczna nazwa „Trupia Rzeczka”. Kró-
lewski Tron z kolei, to wysokie wzgórze, z którego 
roztacza się przepiękny widok na morze. Atrakcją 
Orzechowa jest wieża widokowa - udostępniana 
przez Lasy Państwowe - i ścieżka przyrodnicza wio-
dąca po Orzechowskiej Wydmie.

Atrakcje Gminy Ustka W szczycie sezonu w Rowach pojawiają się 
pluszowe misie, krokodyle, żabki, no i oczywiście 
spory pasikonik, podobny do tego, który widnieje 
w herbie Gminy Ustka. Co roku są tu bowiem orga-
nizowane Ogólnopolskie Zjazdy Maskotek®. Innym 
cyklicznym wydarzeniem jest Przegląd Orkiestr Dę-
tych i Paradnych.

Tu również odbywają się plenery malarskie 
i rzeźbiarskie artystów amatorów. Okazałe rzeźby 
w drewnie, przekazywane przez artystów po ple-
nerach, zdobią w wielu miejscach ulice Rowów. Są 
one tematycznie związane z legendami i życiem 
mieszkańców.  

Tajemnice kościoła w Rowach

Najstarszy kościół w Rowach znajdował się na wzgó-
rzu miedzy wsią, a jeziorem. Tam też był cmentarz, 
na którym grzebano rozbitków morskich, pochodzą-
cych z różnych krajów. Obecny kościół zbudowano 
w latach 40. XIX wieku z kamiennych ciosów. Jeden 
z kamieni ma czarną barwę i podobno wilgotnieje 

na zmianę pogody, w ten sposób ostrzegając ryba-
ków przed możliwymi burzami. Legenda wyjaśnia, 
że czarna barwa kamienia wzięła się stąd, iż jest to 
głaz porzucony przez diabła. Kamień ten, to kwarc 
żyłowy, rzadki głaz narzutowy, niezwykle twardy. Po-
dobno ktoś kiedyś próbował go rozłupać, a potem 
spowodować pęknięcie rozgrzewając go w ogniu, 
jednak bezskutecznie. Stąd czarny kolor.

Rowy

Miejscowość ta tętni życiem zwłaszcza w lecie, bo 
to jedno z najpopularniejszych w Polsce kąpielisk 
nadbałtyckich. Fragment plaży na wschód od Rowów 
od lat upodobali sobie naturyści. Rzeka Łupawa wy-
pływająca przed Rowami z jeziora Gardno tu właśnie 
uchodzi do Bałtyku. U jej ujścia jest mała, klimatycz-
na przystań portowa z niewielkimi, betonowymi fa-
lochronami. rowy.webcamera.pl

Rzeka Łupawa to raj dla wędkarzy, których przez 
cały niemal rok można spotkać wzdłuż jej brzegów 
po obu stronach mostu. Kto woli wypoczynek ak-
tywny, może wybrać przejażdżkę kajakiem lub szlak 
pieszy bądź rowerowy  po Słowińskim Parku Na-
rodowym, który tu właśnie się zaczyna. Najkrótszy 
nawet spacer - ok. 2 km -  do pomostu widokowego 
nad Gardnem dostarczy niezapomnianych wra-
żeń; stąd roztacza się piękna panorama na jezioro 
i wzgórze Rowokół.

Plaża w Dębinie

Promenada w Rowach 

Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Rowach 

Przystań w Rowach na ŁupawiePlaża w Orzechowie
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Objazda i Bałamątek

W Objeździe warto obejrzeć jeden z najstarszych ko-
ściołów szachulcowych na Pomorzu, którego obecną 
patronką jest Matka Boża Częstochowska. Został on 
ufundowany przez dziedzica Objazdy w 1606 roku.  
Za kościółkiem rozciąga się piękny przypałacowy 
park. Kawałek dalej, w Osiekach Słupskich, w par-
ku rosną podobno jadalne kasztany. Z Osieków jest 
natomiast bardzo blisko do miejscowości Domi-
nek, obok której znajdował się Gabel (po niemiecku  
„widły”) - stacja kolejowa w rozwidleniu torów lokalnej 
kolei do Smołdzina i Słupska. Jadąc z Objazdy w stro-
nę Rowów dotrzemy m.in. do miejscowości o nazwie 
Bałamątek, która nosiła nazwę Alte Mühle czyli Stary 

Młyn, gdyż tu znajdował się młyn wodny, z którego 
kamieni zbudowany został kościół w Rowach.

Grabno i Zimowiska

Przy drodze z Ustki do Słupska leżą połączone wsie 
Grabno i Zimowiska. Legenda głosi, że właśnie tu 
przenosili się na zimę dawni mieszkańcy Ustki, chro-
niąc się przed sztormami. Stąd nazwa „Zimowiska”. 
Surowy, murowany kościółek z XVI wieku pw. Św. 
Mikołaja był niegdyś siedzibą parafii obejmującej 

Ciekawe miejsca
Osiedle i wieś Przewłoka

Przylegają do Ustki od wschodniej strony. Działa tu 
wiele pensjonatów i ośrodków agroturystycznych. 
Są to tereny z bogatą historią. Na Osiedlu Przewłoka 
w latach 70. XX wieku odkryto cmentarzysko kultury 
pomorskiej sprzed prawie 2500 lat. Sama Przewło-
ka po raz pierwszy wymieniona została jako Preulo-
ca – osada rybacka położona nad brzegami jeziora. 
Dawne jezioro znajdowało się pomiędzy Osiedlem 
Przewłoka a Ustką, w charakterystycznym obniżeniu 
terenu, gdzie są teraz złoża leczniczych błot borowi-
nowych.

W Przewłoce w 2015 roku w powstała siedziba 
Słowińskiej Grupy Rybackiej z siłownią zewnętrz-
ną. W miejscowości znajduje się także boisko wie-
lofunkcyjne i place zabaw.   

Tuż przy samej granicy z miastem stoi bardzo 
charakterystyczny kościół pw. Najświętszej Marii 
Panny Gwiazdy Morza, zbudowany na planie gwiaz-
dy sześcioramiennej. Przed kościołem rośnie ,,dąb 
papieski”. Przed ogrodzeniem placu kościelnego 
u zbiegu ulic Armii Krajowej i Usteckiej znajduje się 
Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego.   

 
Machowino

Ma ciekawie położony na wzgórzu kościół neogotyc-
ki z 1892 roku, w którym znajduje się najstarsza za-
chowana płyta nagrobna w powiecie słupskim z 1596 
roku, przeniesiona ze starszej świątyni. Upamiętnia 
ona prawdopodobnie Lorenza von Schwabe – wła-
ściciela Machowina. Zachował się też stary cmentarz 
ewangelicki, z charakterystycznymi, żeliwnymi krzy-
żami. Machowino i Machowinko to miejscowości, 
w których do dziś przetrwały parki i pałace dawnych 
pruskich rodów junkierskich. Obecnie w obu pałaco-
wych budynkach działają domy pomocy społecznej.

www.BaltykApartamenty.com
Zadzwoń do nas: +48 663 999 125
Napisz do nas: recepcja@hotelbaltyk.pl

„Bałtyk Apartamenty” to kameralnie położony zespół mieszkaniowo-wypoczynkowy w przepięknej miejsco -
wości Poddąbie koło Ustki, zaledwie 300 m od szerokiej piaszczystej plaży w środku malowniczego lasu.

„Bałtyk Apartamenty” dysponuje 20 apartamentami w układzie 2-3 pokojowym, przeznaczonych od 2 do 6 
osób. W każdym Apartamencie znajduje się wyposażony aneks kuchenny, TV. Nowoczesne łazienki 
z ogrzewaniem podłogowym. Kominki na drewno. Apartamenty można także dla siebie kupić na własność.

Lekko pofałdowany krajobraz okolicy zachęca do wycieczek pieszych i rowerowych – Poddąbie to dogodny 
punkt wypadowy. Tutaj zaczyna się wpisany na listę UNESCO Słowiński Park Narodowy z ruchomymi wydmami, 
jeziorem Gardno, latarnią morską w Czołpinie i pięknymi widokowo szlakami pieszymi.

INTERNET

CENTRUM
INFORMACJI

TURYSTYCZNEJ
W ROWACH

ul.  Nadmorska 17
biuro@row y- it .pl
+48 59 814 18 18

czynne sezonowo

PAMIĄTKI

PR ZECHOWALNIA
BAGA ŻU

BEZPŁ ATNE
MATERIAŁY

BILET Y
KOMUNIK AC YJNE

W YPOŻ YCZ ALNIA
ROWERÓW

MAPY
I PR ZEWODNIKI

Kościół p.w. NMP Gwiazdy Morza w Przewłoce 

Stary cmentarz ewangelicki w Machowinie 

Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Objeździe
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Wulff, zabił - według podania - w tym kościele księ-
dza, ponoć za chciwość. W kruchcie do dziś zacho-
wała się płyta nagrobna rodu von Krümmel, z wypi-
saną dziwną klątwą, oraz dwie kopie rycerskie. Wieś 
zmieniała jeszcze kilkakrotnie właścicieli. Między 
innymi ok. 1843 roku była w posiadaniu rodu von 
Frankenstein.

Z Duninowa jest blisko do jeziora Modła, z rezer-
watem ptaków. Warto się tam wyprawić z kamerą, 
aparatem i lornetką. Niegdyś jezioro było znacznie 
większe, a nad jego brzegami w czasach Rzymian 
i w średniowieczu dymiły… piece hutnicze. Z dar-
niowych rud wytapiano tu żelazo na broń i narzę-
dzia rolnicze. Stąd wzięła się nazwa pobliskiej wsi 
„Zaleskie”. Wbrew pozorom, nie określa ona osady 
położonej „za laskiem”, lecz przypuszczalnie dawny 
ośrodek hutniczy „Żelaskie” (kaszub. Żelesczé). Tu 
warto zobaczyć kościół z XVI w., z krzyżem upamięt-
niającym mieszkańców pochowanych na średnio-
wiecznym cmentarzu oraz dwór rodu von Below, 
o którym piękne wiersze pisała niemiecka poetka 
Gerda von Below. Od Zaleskich w stronę morza 
wiedzie gruntowa droga, dochodząca do miejsca, 
gdzie kiedyś znajdowała się osada Zaleski Strąd. 
Rybacka miejscowość, według legendy założona 
przez szwedzkich rozbitków, istniała do 1958 roku. 
W ostatniej fazie istnienia wioski żyła w niej wspól-
nota polskich mniszek z zakonu Benedyktynek 
– Samarytanek, które prowadziły tu ośrodek dla 
upośledzonych dzieci. Zlikwidowano go w związku 
z powiększeniem wojskowego poligonu.

Z kajaka

Przez gminę przepływa rzeka Słupia, uchodząca do 
morza w Ustce. To atrakcyjna trasa wodna. Jedno-
dniowe spływy organizowane są ze Słupska i Bydli-
na, a krótsze -  kilkugodzinne – z Charnowa i Wod-

Ustkę. Obecnie jest odwrotnie – główna parafia jest 
w Ustce. W podziemnej krypcie z XV wieku wciąż 
spoczywają doczesne szczątki rycerzy von Winter-
feld, a wśród nich także Borcharda von Winterfeld, 
który został ścięty w Sławnie w 1485 roku za to, że 
zbójował na drogach. W kościele zachowała się płyta 
nagrobna Winterfeldów oraz kamień młyński, wmu-
rowany w ścianę zewnętrzną przy wejściu. W tym 
miejscu rzekomo przykuwano skazanych na karę 
pręgierza.

Kraina w kratę

Zachodnia część gminy Ustka, odcięta od morza 
przez poligon, ma wciąż charakter bardziej rolniczy, 
niż turystyczny. Ale paradoksalnie dzięki temu za-
chowało się tu więcej reliktów dawnej architektury. 
W Wodnicy, Starkowie, Pęplinie, Możdżanowie i in-

nych miejscowościach po zachodniej stronie Słupi 
znajduje się jeszcze sporo autentycznych zagród 
czworobocznych z oryginalnymi budowlami sza-
chulcowymi. Niektóre mają po blisko 200 lat. Zagro-
dy czworoboczne to takie, które zabudowane były 
z czterech stron, z domem mieszkalnym w głębi 
podwórza, oborami, stajniami po bokach i stodo-
łą z bramą wjazdową od strony ulicy. Szachulec, to 
czarne belki szkieletu budynków i prostokątne po-
łacie pomiędzy nimi, wypełnione gliną i pobielone 
wapnem. Tworzy to obraz podobny do szachownicy 
- stąd właśnie wzięła się nazwa „Kraina w Kratę”.

Do ciekawszych zabytków tego typu zaliczyć na-
leży także budowle sakralne: kościółki w Charnowie 
i Wytownie.  

Duninowo i Zaleskie

Osada powstała w pobliżu zalewu, którego pozosta-
łością jest dziś jezioro Modła. W Duninowie najcie-
kawszy jest kościół z XIV w., przebudowany w okre-
sie baroku w 1878 roku. Posiadłość należała kiedyś 
do rycerzy von Krümmel, z których jeden, imieniem 

Turnusy rehabilitacyjne
Wczasy Rodzinne
Weekendy dla zdrowia
Imprezy zakładowe i rodzinne
biwaki szkolne
turnusy świąteczne

Gwarantujemy noclegi,  
smaczne wyżywienie, 
ciekawą ofertę programową 
oraz zabiegi dla zdrowia.

Organizujemy wycieczki 
dla zakładów pracy, szkół 
po całej Polsce oraz 
krajach ościennych.

NIEZAPOMNIANY WYPOCZYNEK
W DOMKACH Z OKRĄGŁYCH SOSNOWYCH BALI

Dębina, ul. Sosnowa 16
76-211 Objazda

+48 606 223 929
limagraf@interia.plwww.limagraf.pl

KOMFORTOWE DOMKI Z ANEKSEM KUCHENNYM 
DUŻY ZIELONY OGRÓD, 600 METRÓW OD PLAŻY,

PLAC ZABAW DLA DZIECI, GRILL I ROWERY

Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie

Kościół p.w. Bartłomieja Apostoła w Możdzanowie
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i Szczecin do Rostoku i dalej na zachód. Celem obec-
nego projektu jest odtworzenie tego szczególnego 
szlaku i połączenie istniejącego dziedzictwa z szerszą 
siecią europejską. Został on dodany do listy dziedzic-
twa kulturowego UNESCO w roku 1987.

Przez gminę Ustka wiedzie fragment Pomorskiej 
Drogi św. Jakuba, oznaczony charakterystycznym 
symbolem muszli. W 2015 roku pielgrzymował tędy 
do Santiago de Compostella polarnik i podróżnik - 
Marek Kaminski, zdobywając swój metaforyczny  
3 Biegun.  

Park Linowy Extreme w Rowach

To doskonałe miejsce dla osób, które po leżeniu na 
plaży chcą się poruszać i poczuć dreszcz emocji. 
Są tu cztery trasy: szkoleniowa, dziecięca, średnia 
i trudna. Na wszystkich trasach jest aż 60 przeszkód, 
w tym także zjazdy tyrolskie.

nicy. Z kajaka, choć nie tylko, możemy poznać wsie 
Charnowo i Niestkowo, położone na przeciwległych 
brzegach Słupi. Widoki są urokliwe. W Charnowie za-
chował się budynek dawnej poniemieckiej mleczarni 
oraz kościół z XV wieku, z krzyżami nagrobnymi miej-
scowych pastorów ewangelickich. 

Płynąc krętymi zakolami Słupi można podziwiać 
osobliwe okazy zwierząt- zwłaszcza ptactwa wod-
nego. Tereny wokół Ustki są atrakcyjne także dla 
wędkarzy. Szczęśliwcy wyciągają ze Słupi kilkukilo-
gramowe okazy troci i łososi.

Na rowerze

Gmina Ustka jest atrakcyjnym terenem dla turystyki 
rowerowej. Można wybrać szlak tzw. „zwiniętych to-
rów” wyruszając z Ustki do Rowów (ok. 20 km), który 

stanowi fragment Międzynarodowego Szlaku Rowe-
rowego R-10. Prowadzi po dawnej trasie kolejowej. 
Najbardziej malowniczy jest odcinek buczynowego 
lasu, gdzie nasyp osiąga wysokość kilkunastu me-
trów. Po tej trasie co roku odbywa się ogólnopolski 
rajd rowerowy inaugurując tradycyjnie sezon letni. 
Inne, krótsze trasy z Ustki i Rowów są dla miłośników 
dwóch kółek równie atrakcyjne. 

Informacje oraz przewodniki dostępne są w CIT 
w Ustce.

Pomorska Droga św. Jakuba

Szlak św. Jakuba istniał kiedyś w rejonie Południo-
wego Bałtyku sięgając od Królewca przez Gdańsk 

Spływ kajakowy

Rowerem na plażę Spacer do Orzechowa

Rodzinna wycieczka rowerowa 



56 57

PUNKT INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ ROWY
ul. Nadmorska 17
czynny w lipcu i sierpniu
tel. 59 814 18 18

URZĘDY
Urząd Gminy Ustka
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
tel. 59 814 60 44

Straż Gminna Gminy Ustka
ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
biuro pn. - pt. 7.30 - 15.30
tel. 59 815 24 60, tel. 59 815 24 62

Straż Gminy – patrol w terenie
tel. 518 530 580
W bardzo pilnych interwencjach poza 
godzinami pracy Straży Gminnej:
Komisariat Policji w Ustce
tel. 59 815 27 00 lub 997

WOPR Słupsk 
Numer alarmowy tel. 669 526 898

POCZTA
Agencja Pocztowa 
Objazda 77, w sklepie ABC

Agencja Pocztowa
Możdżanowo 37

ZDROWIE
Ośrodek Zdrowia Bałamątek
Bałamątek 18, tel. 59 814 17 66
Ośrodek Zdrowia Zaleskie

Zaleskie 8, tel. 59 814 13 33

Punkt apteczny
Objazda 77, tel. 59 843 96 78
pn. - pt. 9.00 - 14.00

Punkt apteczny
Rowy
maj – wrzesien
codziennie 9.30 – 21.00 
(godz. otwarcia dot. lipca i sierpnia)

INTERNET 
Punkty Biblioteczne  
w Charnowie i Duninowie  
oraz Gminna Biblioteka Publiczna  
w Objeździe

MUZEA
Filia Muzeum w Rowach
ul. Parkowa 1, Rowy
tel. 59 811 72 04
www.slowinskipn.pl
od 01.07 - 31.08

BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY
Centrum Kultury Gminy Ustka
ul. Darłowska 3 B, 76-270 Ustka
tel. 515 135 677
www.kulturaustka.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
Objazda 77 i Filia Biblioteki 
w Duninowie

Punkty Biblioteczne
w Rowach, Charnowie, Wytownie 

RĘKODZIEŁO REGIONALNE
Pracownia Artkuźnia 
malarstwo i rękodzieło
Bałamątek 17a
tel. 607 412 616
www.artkuznia.eu

Anna i Andrzej Mazur
malarstwo i rzeźba
Wytowno 53A, tel. 501 270 190

ROWERY I SPORTY WODNE
Wypożyczalnia rowerów  
w Punkcie Informacji Turystycznej
Nadmorska 17, tel. 59 814 18 18 

Wypożyczalnia, na-kajakach.pl  
oraz spływy
Wodnica 17, 76-270 Ustka
tel. 664 349 001, 692 356 968
www.na-kajakach.pl

Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego
ul. Rybacka koło mostu, Rowy
lipiec - sierpień 9.00 - 20.00
tel. 607 512 740

Spływy kajakowe
ul. Wczasowa 5
76-200 Bydlino
tel. 59 847 13 50, tel. 691 380 262
www.splywykajakowe.tp2.pl

PARKING
150 miejsc, Rowy
ul. Bałtycka, róg Kościelna
od godz. 8.00 - 22.00, 3 zł/godz 

Przydatne adresy Gmina Ustka
3 maj – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Obchody pod pomnikiem i w parafii NMP Gwiazdy Morza 

Ustka-Przewłoka, Armii Krajowej

5 maj – MAJÓWKA, Zimowiska

5 maj - DZIEŃ MIESZKAŃCA, Starkowo

19 maj – PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH

Rowy – przy kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

19 maj – DZIEŃ STRAŻAKA, Objazda

2 czerwiec – DZIEŃ DZIECKA I FESTYN  

„PIEROGOWY ZAWRÓT GŁOWY” 

Grabno – boisko wielofunkcyjne

9 czerwiec – DZIEŃ DZIECKA, Gąbino

18 – 27 czerwiec – PLENER RZEŹBIARSKI

Rowy – Park Kultury i Wypoczynku

23 czerwiec - DZIEŃ DZIECKA, Starkowo

23 czerwiec – TURNIEJ SOŁECTW, Machowino – boisko

29 czerwiec – 1 lipiec – FAWORYCI LATA

Rowy – Park Kultury i wypoczynku – muszla koncertowa, 

koncerty zespołów międzynarodowych

29 – 30 czerwiec – MARSZ ONKOREJS

Rowy – marsz po Rowach oraz spotkanie o godz. 16:00 

w świetlicy w Rowach

Każdy wtorek lipca i sierpnia

TANECZNE WTORKI , Rowy

5, 14, 19, 29 lipiec  

oraz 2, 9 18 23 sierpień  

KINO LETNIE, Rowy

Lipiec – NORDIC WALKING – Rowy

7 LIPIEC – SMAKI MORZA

pokaz kulinarny Ludwiki Dąbrowskiej z Master Chef oraz 

Jakuba Suchty z Hell’s Kitchen 

Rowy – Park Kultury i Wypoczynku

7 lipiec – RAJD ROWEROWY 

„Szlakiem zwiniętych torów”

Zapisy przy Pomniku Państwa Podziemnego 

ul. Armii Krajowej, Przewłoka. 

Trasa: Przewłoka Zapadłe » Wytowno » Machowino »  

» Dębina » Poddąbie

8 – 10 lipiec – II INTERNATIONAL CONTESS FESTIWAL 

OF THE PERFORMING ARTS (Diamentowy Głos)

Rowy – Park Kultury i Wypoczynku, muszla koncertowa

14 – 15 lipiec – XII OOGÓLNOPOLSKI ZJAZD MASKOTEK

Rowy – Park Kultury i Wypoczynku, muszla koncertowa

21 lipiec – FESTYN PARAFIALNY

Rowy – przy Kościele pw. św. Piotra i Pawła

28-29 lipca – X Ogólnopolski Przegląd 

Paradnych Orkiestr Dętych

Rowy – przemarsz orkiestr od kościoła do parku  

i występy w muszli koncertowej 

4 sierpień – HITY LAT 70-90, Rowy

11 sierpień – ZAKOŃCZENIE LATA, Gąbino

11 – 12 sierpień – AMERYKAŃSKI KONWÓJ

przejazd samochodów amerykańskich, Rowy

18 sierpień – DZIEŃ SENIORA, Zimowiska

15 sierpień – BABSKIE GRANIE, Rowy

18 sierpnia – PIKNIK RODZINNY NAD STAWKIEM

Przewłoka

18 sierpień – ZASKOCZ NAS NA LUDOWO – impreza  

folklorystyczna, Rowy – Park Kultury i Wypoczynku,  

muszla koncertowa

18-19 sierpień – KINO LETNIE, Przewłoka

25 sierpień – KONCERT DISCO POLO

Rowy – Park Kultury i Wypoczynku, muszla koncertowa

8 wrzesień – DOŻYNKI, Duninowo – boisko 

Imprezy w sezonie letnim w Gminie Ustka

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

2

Psa lub rower zabierzesz gratis!

Wakacyjne połączenie 
Warszawy z Trójmiastem i Ustką 

Sprawdź rozkład jazdy oraz atrakcyjne ceny biletów na www.sloneczny.mazowieckie.com.pl 
lub pod numerem Call Center: 22 364 44 44. 
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traktowała ich jak Niemców. Wszystko to czyni ten 
region jednym z najciekawszych nie tylko w skali 
Polski, ale także w skali Europy. 

W ostatnim czasie w gminie poprawiła się infra-
struktura turystyczna – stacyjki rowerowe, witacze 
i tablice informacyjne. Wspólnie z Towarzystwem 
Przyrodników władze gminy w poprzednim roku 
poprawiły szlak od Kluk do mostu na rzece Pu-
stynka poprzez budowę drewnianych pomostów 
czyniąc tą drogę przejezdną dla pieszych i rowe-
rzystów. Tamtędy ma również przebiegać trasa R10.

Muzeum Wsi Słowińskiej 
Skansen w Klukach 

Od 1963 roku trzy stare zagrody o konstrukcji sza-
chulcowej stały się początkiem Muzeum Wsi Słowiń-
skiej. Obecnie skansen liczy ok. 20 obiektów w tym 
7 chałup, 2 stodoły, 2 piece chlebowe, magazyn na 
łodzie i szałas rybacki ze sprzętem. Pracownicy mu-
zeum przechowują pamięć o życiu codziennym, oby-
czajach i losach tej grupy etnicznej. Co roku w Klu-
kach obywa się „Czarne Wesele” gdzie na własne 
oczy można zobaczyć jak żyli na co dzień Słowińcy.

Bałtyk dla wtajemniczonych

Gmina Smołdzino usytuowana jest wśród rucho-
mych wydm nad Morzem Bałtyckim. To w gminie 
Smołdzino znajduje się Słowiński Park Narodowy. 
www.slowinskipn.pl 

Słowińcy, od których nazwę wziął park, byli po-
tomkami słowiańskich Pomorzan, osiadłych tu co 
najmniej od wczesnego średniowiecza. Aż do końca 
XIX wieku zachowali słowiański język, brzmiący jak 
XIV–wieczna polszczyzna. Od 1850 roku z ich powo-
du przyjeżdżali tu etnografowie rosyjscy, niemieccy 
i polscy, aby badać ich język i zwyczaje. 

Gmina Smołdzino to także raj dla miłośników 
turystyki aktywnej: sieć szlaków, piaszczyste pla-
że, ruchome wydmy, rzeka Łupawa, jeziora, Świę-
ta Góra Rowokół - jedna z trzech gór na Pomorzu, 
gdzie obecnie władze gminy planują odtworzenie 
kaplicy św. Mikołaja będącą częścią szlaku Jakubo-
wego. Odbudowanie kaplicy stanie się miejscem 
pielgrzymek i pobudzi tzw. turystykę religijną. Cie-
kawa jest również historia Słowińców, których we-

dle niektórych historyków nie było a tym mianem 
ich tylko przezwano. Przeżyli niesamowitą tragedię, 
gdyż byli prześladowani za utrzymywanie polsko-
ści, a po II wojnie światowej władza Polski Ludowej 

Gmina Smołdzino 
 

Blisko natury

Cała gmina Smołdzino znajduję się w Otulinie Sło-
wińskiego Parku Narodowego. Władze gminy na-
dal nie wyraziły zgody na utworzenie na jej terenie 
Światowego Rezerwatu Biosfery, głównie z powodu 
kolejnych ograniczeń, jakie mogły by spaść na miesz-
kańców w wyniku jej wprowadzenia. W tej sprawie 
nadal trwają negocjacje z organizatorami Światowe-
go Rezerwatu Biosfery.

 W parku zaobserwować można ślady obecno-
ści ssaków kopytnych takich jak: dzik, sarna, jeleń 
europejski. Zewsząd usłyszeć można odgłosy wy-
dawane przez wiele gatunków ptaków. Teren parku 
stanowi idealne miejsce dla miłośników „bird wat-
chingu” czyli wypraw ornitologicznych mających na 
celu obserwację i fotografowanie. Spośród 452 ga-
tunków ptaków występujących w Polsce, na obsza-
rze parku podziwiać można 274 gatunki, a wśród 
nich odnotowano 165, które przystępowały, bądź 
przez cały czas przystępują, do lęgów. Pozostałe ga-
tunki pojawiają się w trakcie wędrówek, spędzają 
tu zimę lub nieregularnie zalatują. W okolicach 
Smołdzina usłyszeć można także klangor żurawi 
i jest to jeden z najczęstszych odgłosów polnych. 
Obszar Słowińskiego Parku Narodowego to także 
wyjątkowo duża różnorodność roślinności. Można 
tu zaobserwować 909 gatunków roślin naczynio-
wych, 164 gatunki mchów, 300 gatunków glonów, 
424 gatunki grzybów wielkoowocnikowych a także 
225 gatunków porostów. Morski klimat tej części 
Polski, ze stosunkowo chłodnym latem i łagodną 
zimą, stwarza dogodne warunki do życia roślinom 
o zachodnim (atlantyckim) typie zasięgu. 

Punkty widokowe 

Na górze Rowokół, która wnosi się na wysokość 115 
m n.p.m. znajduje się wieża dokowa, z której rozcią-
ga się wspaniały widok na Słowiński Park Narodowy, 
a przy sprzyjającej pogodzie widać nawet Bałtyckie 
morze.

Latarnia morska w Czołpinie położona jest w od-
ległości 1000 metrów od brzegu, w samym sercu 
Słowińskiego Parku Narodowego. Wznosi się na wy-
sokość 25 metrów na wysokiej zalesionej wydmie 
(55 m n.p.m). Z latarni podziwiać można, przyrodę 
Słowińskiego Parku Narodowego, ruchome wydmy 
oraz jeziora Łebsko i Gardno.

Dzikie plaże i wydmy 
 

Na terenie gminy Smołdzino znajdują się najpięk-
niejsze dzikie plaże, których nie ma nigdzie indziej. 
Tajemnicze, przepiękne ruchome wydmy nazywane 
„polską Saharą”, z rzadkimi obiektami przyrodni-
czymi tworzą ewenement w skali europejskiej. Wę-
drówka przez ruchome wydmy w Smołdzinie jest 
niezapomnianym przeżyciem dla każdego, a tajem-
nicze miejsce np. Boleniec czynią ten obszar wręcz 
magicznym. 

Aktywnie z naturą

Jeśli ktoś lubi aktywnie spędzać czas z rodziną 
z przyjaciółmi, czerpać radość z ruchu, to gmina 
Smołdzino jest miejscem, które to umożliwia. Miło-
śnicy jednośladów, którzy lubią przemierzać kilome-
try na rowerach mają do wyboru sieć atrakcyjnych 
tras rowerowych m.in. Międzynarodowy Szlak Ro-
werowy R-10, szlak „Złote Piaski”, szlak Zwiniętych 
Torów”, oraz drogi łącznikowe, które umożliwiają ko-
rzystanie z bazy noclegowej, zlokalizowanej w otuli-
nie Parku, dotarcie do głównych bram wejściowych 
SPN. Łączna długość tras rowerowych to ponad 200 
kilometrów. Większość kwater, ośrodków turystycz-
nych dysponuje wypożyczalniami rowerów, a wiele 
miejsc odwiedzanych przez turystów wyposażona 
jest w stojaki dla jednośladów. Jeśli natomiast ktoś 
chciałby zejść z lądu to rzeka Łupawa i jezioro Gard-
no dają ciekawe możliwości aktywnego wypoczynku. 
Nizinna, silnie meandrująca rzeka to znakomite miej-
sce na organizowanie spływów kajakowych, a odpo-
czynku szukać można w przygotowanej do tego celu 
przystani kajakowej w Smołdzinie. Jezioro Gardno 
natomiast to jedno z lepszych miejsc do uprawiania 
windsurfingu i kitesurfingu, a wszystko to w towa-
rzystwie niepowtarzalnej szansy obcowania z nie-
skazitelnie czystą przyrodą Gminy Smołdzino. 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Czarne Wesele w Klukach - Kopanie torfu

Wydmy ruchome w Słowińskim Parku Narodowym

Wypożyczalnia kajaków

Wystepy folklorystyczne podczas Czarnego Wesela w Klukach 
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skim. Odkrycie grobu Pontanusa byłoby wielkim 
wydarzeniem. W kościele w Smołdzinie przecho-
wywane są relikwie po św. Kastusie i św. Emiliusie, 
chrześcijańskich męczennikach z III wieku z rejonu 
starożytnej Kartaginy w Afryce Północnej oraz reli-
kwia św. Faustyna, patrona Kaszub, a także ikona 
św. Mikołaja patrona marynarzy, rybaków i żegla-
rzy, które w przyszłości będą umieszczone w kapli-
cy na Rowokole.

Według niepotwierdzonych informacji na tere-
nie wydm szkolony był Afrika Korps Erwina Rommla 
przed wysłaniem do Afryki. Nad jeziorem Gardno 
znajdować się miało również lądowisko wodnopła-
tów, z których ponoć jeden po dziś dzień leży na 
dnie jeziora.

Na terenie Smołdzina znajduje się również kon-
trowersyjny obelisk postawiony na grobowcu ku 
czci żołnierzy radzieckich nazywany przez miesz-
kańców „Czerwoną Gwiazdą”. Podlega on przepi-
som o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Elektrownia wodna Smołdzino, która napędza 
nurt Łupawy, zbudowana została w znacznej mierze 
przez rosyjskich jeńców wojennych, którzy wpadli 
w ręce Niemców podczas kampanii na Mazurach 
w czasie I wojny światowej.

Do dyspozycji zwiedzających są również przy-
gotowane wieże widokowe – jedna przy ścieżce 
przyrodniczej Gardnieńskie Lęgi na wschodnim wy-
brzeżu Jeziora Gardno oraz na ścieżce przyrodniczej 
Klucki Las na zachodnim brzegu Jeziora Łebsko.

Kolejnymi interesującymi punktami widokowy-
mi są Wydma Łącka (Góra Łącka) i Wydma Czołpiń-
ska zwane „Koroną Smołdzina”. Ze wniesienia tej 
pierwszej roztacza się malowniczy widok na mie-
rzeję, morze i pobliskie Jezioro Łebsko.

Dla entuzjastów historii 

Osoby, które lubią odkrywać ślady przeszłości, zako-
chają się w Gminie Smołdzino. Zobaczyć tu można 
zachowane cmentarze protestanckie. Wart obej-
rzenia jest zespół pałacowo – parkowy z XVII wieku 
w Żelazie, należący niegdyś do pruskiego rodu von 
Bandemer. Nieopodal znajdują się ruiny grobowca 
Corduli von Bandemer ostatniej z rodu, znanej ma-
larki, której obrazy znajdują się m.in. w zamku Ksią-
żąt Pomorskich. Obecny kościół w Gardnie Wielkiej 
stoi na miejscu poprzedniej świątyni z XIII wieku pw. 
św. Stanisława, prawdopodobnie jednej z najstar-
szych w regionie. Został on przebudowany w 1842 
roku. Na tym również wzgórzu znajdował się gród 
– od którego Gardna wzięła nazwę. Przed budowlą 
stoi kilka obelisków i nagrobków. Najbardziej tra-
giczne zdarzenie dokumentuje obelisk ku czci ofiar 
katastrofy dwóch łodzi na jeziorze Gardno, do któ-
rej doszło 18 lipca 1948 roku. Zginęły wówczas 22 
uczestniczki obozu harcerskiego z Łodzi.

Na terenie gminy znajduje się także kilka innych 
pozostałości grodów, głównie na terenie Rowoko-
łu i setki stanowisk archeologicznych w większości 
niezbadanych. W ostatnim czasie na zlecenie Wójta 
gminy przeprowadzono ciekawe badania na szczy-
cie Rowokołu przy pomocy georadaru. W wyniku 
tych prac pojawił się dodatkowy ciekawy dla znaw-
ców historii materiał do przyszłej analizy. 

Kościół w Smołdzinie został w roku 1632 od-
nowiony z inicjatywy księżnej Anny von Croy i ko-
jarzony bywa z pastorem Michałem Mostnikiem 
(Pontanusem), którego grobu nigdy nie odnalezio-
no. Według niektórych badaczy może być pochowa-
ny w Smołdzinie z którym był przez lata związany 
i w którym tworzył książki religijne w języku słowiń-

INFORMACJA TURYSTYCZNA

BIURO przy Urzędzie 

Gminy Smołdzino

ul. Kościuszki 3

76-214 Smołdzino

tel. 59 811 72 15

URZĘDY, INSTYTUCJE

Urząd Gminy Smołdzino

ul. Kościuszki 3

76-214 Smołdzino

tel. 59 811 72 15

Posterunek Policji w Smołdzinie 

z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ul. Kościuszki 22

tel. 59 846 33 33

WOPR Słupsk 

Numer alarmowy 

tel. 669 526 898

POCZTA

Urząd Pocztowy

ul. Mostnika 4 

76-214 Smołdzino

tel. 59 811 73 20

Agencja Pocztowa

Pl. Wolności 9

Gardna Wielka

BANK Spółdzielczy 

+ BANKOMAT

ul. Kościuszki 1

76-214 Smołdzino

tel. 59 811 73 05

ZDROWIE

Przychodnia Rodzinna NZOZ 

Violetta Kazimieruk

ul. Bema 12

76-214 Smołdzino

tel. 59 811 73 30

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

ul. Ogrodowa 12

76-214 Smołdzino

tel. 59 811 73 76

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej

ul. Plac Wolności 7

76-214 Gardna Wielka

tel. 59 846 33 40

Apteka Calendula

ul. Ogrodowa 12

76-214 Smołdzino

tel. 505 965 470

Stacja Paliw

ul. Daszyńskiego 1

76-214 Smołdzino

tel. 59 811 72 36

5.00-17.00 

(VII-VIII 5.00-20.00)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

ul. Bohaterów Warszawy 48

lipiec – sierpień 

tel. 59 811 73 21

MUZEA

Muzeum Wsi Słowińskiej

Kluki 27

Smołdzino

tel. 59 846 30 20

www.muzeum.kluki.pl

Muzeum Słowińskiego 

Parku Narodowego

ul. Mostnika 1

76-214 Smołdzino

tel. SPN – tel. 59 811 72 04

59 811 73 39

Muzeum – 505 028 967

www.slowinskipn.pl

Filia Muzeum w Rąbce

Rąbka 3

tel. 59 848 91 33

tel. 505 028 857

9.00-15.00 

rezerwacja tel. 

tylko grupy – cały rok

BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY

Biblioteka Gminna w Smołdzinie 

i filia w Gardnie Wielkiej

tel. 531 808 207

Gminny Ośrodek Kultury 

w Smołdzinie

ul. Bohaterów Warszawy 30

76-214 Smołdzino

tel. 531 808 206

www.goksmoldzino.pl

RĘKODZIEŁO

Stowarzyszenie Rozwoju 

Turystyki Wiejskiej „Słowiniec”

Koło hafciarskie, malarstwo, 

rękodzieło, ceramika

tel. 606 993 417

tel. 603 548 994 

www.slowiniec.pl

SZLAK ELEKTORWNI WODNYCH  

NA ŁUPAWIE

Elektrownia wodna Smołdzino  

na Łupawie

ROWERY 

Wypożyczalnia rowerów  

w Gościńcu u Bernackich

ul. Bohaterów Warszawy 26

Smołdzino

Czerwiec – sierpień

tel. 505 113 131

www.ubernackich.pl

„Zdrowe Koła”

ul. Słowackiego

Gardna Wielka

tel. 603 548 994

tel. 606 891 668

www.zdrowekola.pl

„Baza Pod Lasem”

Żelazo Pod Lasem 33, Smołdzino

tel. 781 515 970

www.podlasem.org

JAZDA KONNA

„Baza Pod Lasem”

Żelazo Pod Lasem 33, Smołdzino

tel. 781 515 970

www.podlasem.org

SPORTY WODNE

Surf Camp Gardno

tel. 601 655 189

tel. 609 485 199

www.surfcamp-gardno.pl

CAMPINGI

Camp Classic

Smołdziński Las

tel. 691 808 771

www.camp-classic.pl

„Baza Pod Lasem”

Żelazo Pod Lasem 33, Smołdzino

tel. 781 515 970

www.podlasem.org

Przydatne adresy - Gmina Smołdzino

Góra Rowokół

Elektrownia wodna w Smołdzinie na Łupawie

Latarnia Morska w Czołpinie
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PTTK 
Wszystkie regaty na Jeziorze Gardno, Gardna Wielka

10 czerwiec - Regaty żeglarskie o Puchar Dyrektora SPN

24 czerwiec - II Regaty Rodzinne 

8 lipiec - Regaty o Puchar Prezesa RO PTTK w Słupsku 

19 sierpień - Regaty o Puchar Wójta Gminy Smołdzino

16 wrzesień - 54 Regaty o Puchar Jeziora Gardno
 
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SMOŁDZINIE
15.04 - Kawałek Serca
impreza charytatywna (miejsce - sala gimnastyczna)

Czerwiec 2018 - Dzień Nauki – warsztaty z robotyki
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - SMOŁDZINO
1.05 - V dycha po piachu – zawody biegowe, Czołpino
 
GMINA SMOŁDZINO
1.09 - Gminne Obchody Święta Plonów, Smołdzino

28.07 - Festyn Smołdziński - Dni Smołdzina, Smołdzino

4.08 - Zabawa Taneczna, Gardna Wielka

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SMOŁDZINIE
Letnie zmagania brydżowe o Puchar Wójta Gminy Smołdzino 
I tura – 23 czerwiec
II tura – 7 lipiec
III tura – 18 sierpień
IV tura – 22 wrzesień

MUZEUM WSI SŁOWIŃSKIEJ W KLUKACH 
1.05 – 3.05 - CZARNE WESELE
pokaz codziennych zajęć słowińskiej wsi, min.  
kopania torfu

17.07 – 14.08 - W Słowińskiej Zagrodzie
prezentacja zmiany warunków życia mieszkańców Kluk, 
jakie zachodziły w latach 1917 – 1950

16.09 - Jesień się pyta co lato zrobiło. 
Pożegnanie lata w skansenie – ukazanie zajęć mieszkań-
ców wsi słowińskiej w związku z nadejściem jesieni

18.08 - Wkoło Ryby
pokaz codziennych zajęć mieszkańców rybackiej wioski 
w Klukach 

Każda niedziela lipca i sierpnia
W niedzielę u Klicków - dzień świąteczny w klukow-
skich zagrodach, niecodzienne przysmaki, potańcówka 
przy harmonii oraz dawne dziecięce zabawy.

13.05 - Święty Florian i jego Rzemieślnicy
pokaz rzemieślnictwa – kowalstwo, garncarstwo itp.
Miejscowość - Czysta 
 
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
1.07 – 31.08 - Kampania „Czyste Plaże”
Smołdzino, Rąbka

19.08 - III Festyn przyrodniczy
Gatunki i siedliska priorytetowe Ostoi Słowińskiej
(LIFE Natural Slowinska PL), Rąbka

4.08 - VI Rodzinny Piknik Ekologiczny, Czołpino

Imprezy w sezonie letnim w Gminie Smołdzino
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POWIAT SŁUPSKI - Morze możliwości
Niewiele jest w Polsce takich miejsc jak powiat słup-
ski. Jego magia to szum morskich fal Bałtyku, piękno 
krajobrazów, malownicze wzgórza, pełne tajemnic 
lasy, a wśród nich liczne jeziora i rzeki - Słupia ze Sko-
tawą, Łeba, Wieprza i Łupawa.

Mimo, że jesteśmy regionem utożsamianym 
głównie z letnim wypoczynkiem, warto spędzić tu 

urlop o każdej po-
rze roku, gdyż w za-
sięgu ręki jest wiele 
możliwości i atrakcji. 
Oprócz wielu walo-
rów przyrodniczych 
i kulturowych, atu-
tem naszego regionu 
są liczne gospodar-
stwa agroturystycz-
ne, życzliwi ludzie, 
ich gościnność oraz 
smaczna kuchnia.

Na terenach po-
wiatu panują idealne 
warunki do uprawia-
nia turystyki aktyw-
nej: windsurf ingu, 
kajakarstwa, wycie-
czek rowerow ych, 
pieszych wędrówek, 
jazdy konnej, węd-
karstwa morskiego 

i myślistwa. Podziwiać tu można bogactwo przyro-
dy oraz zabytkową zabudowę o konstrukcji szachul-
cowej z XVII i XIX wieku. Wypoczynek na wsi regionu 
słupskiego to mądry wybór każdego turysty dzięki 
morzu możliwości. Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

SŁOWIŃCÓW
(zielony - 63 km)
Rowy » Smołdzino » Kluki » Główczyce » Izbica » 
» Łeba » Latarnia Stilo

Atrakcje na szlaku: wzgórze Rowokół, Muzeum 
Przyrodnicze Słowińskiego Parku Narodowego, 
kościół ufundowany przez Annę de Croy w Smoł-
dzinie, latarnia morska w Czołpinie, Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach, pałac w neogotyckim stylu 
w Główczycach.

DROGA KSIĄŻĘCA
(zielony - 17 km)

Słupsk » Zębowo » Redęcin » Gać » Swołowo » Starkowo. 
Atrakcje na szlaku: kościół z wieżą z XV w. w Zębo-
wie, Muzealna Zagroda Albrechta w Swołowie. 

DOLINA MOSZCZENICZKI
(niebieski - 12 km)
Słupsk » Bierkowo » Bruskowo » Swołowo

Szlak prowadzi przez Dolinę Moszczeniczki, gdzie 
podziwiać można objęte ochroną rośliny; kościoły 
w Bierkowie i Bruskowie Wielkim; Krainę w Kratę 
oraz Swołowo.

DO STACJI GABEL
(zielony - 18 km)
Słupsk (Ryczewo) » Swochowo » Karżcino » Kępno » 
» Gabel » Dominek » Gąbino » Osieki Słupskie.

Atrakcje na szlaku: pozostałość 
dawnej stacji Gabel, kościół w stylu neogotyckim 
w Gąbinie.

KOLEJOWY
(niebieski - 20 km)
Bałamątek » Objazda » Gardna Wielka » Siecie » 
» Smołdzino

Trasa poprowadzona jest dawnym torowiskiem. 
Atrakcje na szlaku: kościółek o konstrukcji szkiele-
towej w Objeździe i kościół neogotycki w Gardnie 
Wielkiej.

PIERŚCIEŃ GRYFITÓW
(czarny - 126 km) - przebiega wokół Słupska
Słupsk » Bierkowo » Bruskowo Wielkie » Swołowo » 
» Gać » Słonowice » Kuleszewo » Łysomiczki/Leśny 
Dwór » Dębnica Kaszubska »Zagórzyca » Karżniczka 
» Swochowo » Bydlino » Strzelinko » Wielichowo » 
» Swołowo - koniec pętli szlaku. 

Atrakcje na szlaku: budowle sakralne wznoszone od 
XIII do XIX wieku.

SZLAKI ROWEROWE

NADMORSKI SZLAK ROWEROWY R-10 (356 km) 
przebiega od Świnoujścia do jeziora Sarbsko w woj. 
pomorskim (polski odcinek szlaku EuroVelo10 ina-
czej szlak wokół Bałtyku o całkowitej długości 7930 
km). Na terenie powiatu słupskiego zawierają się 
w nim 3 szlaki: Jantarowy, Zwiniętych Torów i Sło-
wińców.

SZLAK ZWINIĘTYCH TORÓW
(czerwony - 21 km)
Ustka » Zapadłe » Wytowno » Machowinko » Objejskie 
Łąki » Rowy » Dębina » Rowy

Szlak został utworzony na starych nasypach ko-
lejowych. Atrakcje na szlaku: kościół szachulcowy 
z gotycką wieżą w Wytownie, kościół w stylu neo-
romańskim w Rowach.

TRASY PIESZE & NORDIC WALKING

Szlak Północny
(czerwony - 36 km)
Trasa: Łeba » Rąbka » Łącka Góra » Czołpino » jezio-
ro Dołgie Wielkie » jezioro Gardno » Rowy

Atrakcje na szlaku: ruchome wydmy i latarnia mor-
ska w Czołpinie. 

Nadmorski
(czerwony - 86 km)
szlak pieszy przechodzący przez Słowiński Park  
Narodowy.
Łeba » Czołpino » Rowy » Poddąbie » Orzechowo » 
» Ustka » Pęplino » Starkowo » Jarosławiec (do  
Darłówka)

W pobliżu szlaku Schronisko Młodzieżowe PTSM 
w Duninowie.

Dolina Łupawy 
(niebieski - 67 km)
Stojcino » Czarny Młyn » Żelkowo » Zgojewo » Drze-
żewo » Bobrowniki » Łebień » Strzyżyno » Poganice » 
» Łupawa» Czarna Dąbrówka

Atrakcje trasy: rzeka Łupawa, elektrownie wodne.

Pętla w Czołpinie
(niebieski - 4,5 km)
szlak w kształcie pętli rozpoczynającej i kończącej 
się w Czołpinie. Najwyższe wzniesienie w okolicy  
- Rowokół znajduje się na szlaku, tak jak i Dom  
Latarników oraz Czerwona Szopa. 

Krajobrazów młodoglacjalnych
(zielony - 59 km)
Baranowiec » Kołczygłowy » Łupawsko » Czarna 
Dąbrówka

Atrakcją trasy są zabytki architektury, pomniki 
przyrody oraz krajobraz młodoglacjalny.

Dolina Słupi
(żółty - 95 km)
Ustka » Bydlino » Słupsk » Krępa » Lubuń » Dębnica 
Kaszubska » jezioro Konradowo » Gałąźnia Mała » 
» Gałęzowo » Gostkowo » Dąbie » Bytów

Szlak przebiega wzdłuż osi Parku Krajobrazowego 
„Dolina Słupi” 
Atrakcją trasy jest część szlaku znana jako „Szlak 
najstarszych elektrowni wodnych Europy”.

Słowińców
(żółty - 38,7 km)
krótki szlak pieszy, przebiegający przez Słowiński 
Park Narodowy. Łeba » Żarnowska » Gać » Izbica » 
» Kluki » Smołdzino » Gardna Wielka

Atrakcje na szlaku: Muzeum Przyrodnicze w Smoł-
dzinie, skansen w Klukach czy pomost widokowy 
na jeziorze Łebsko.

Dolina Wieprzy i Studnicy
(czarny - 71 km) 
Słupsk » Lubuń » Kwakowo » Lulemino » Zagórki » 
» Korzybie » Darnowo » Kawcze » Miastko

SZLAKI KAJAKOWE

Szlak Najstarszych Elektrowni Wodnych w Europie
wiedzie przez elektrownie wodne położone na rze-
kach: Słupi, Łupawie i Wieprzy. 
Najciekawsze na szlaku elektrownie: EW Krzynia, 
Strzegomino, Gałęźnia Mała, Struga (Soszyca), Kęp-
ka i Kępice.

Papieski Szlak Kajakowy Słupią
powstał na pamiątkę spływu z 1964 roku, w którym 
uczestniczył abp Karol Wojtyła - późniejszy papież 
Jan Paweł II. Na trasie szlaku o długości 133,2 km 
znajduje się dziesięć przystani z pamiątkowymi 
obeliskami i miejscami biwakowymi.           »»»

Nordic walking wzdłuż plaży

Elektrownia wodna w Biesowicach na Słupi
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W powiecie słupskim znajduje się wiele atrakcyj-
nych gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów 
i miejsc na terenach wiejskich, w których warto za-
trzymać się na dłużej . Są one nie tylko doskonałym 
miejscem aktywnego wypoczynku, ale także stano-
wią bazę wypadową nad morze czy w inne okolice 

SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO

Wieś powiatu słupskiego zaprasza

Trasa szlaku:
Gowidlino » Sulęczyno » Parchowo » Soszyca »  
» Gołębia Góra » Gałąźnia Mała » Leśny Dwór »     
» Lubuń »  Krępa Słupska » Słupsk

Rzeką Łupawą (95 km) 
Trasa szlaku: 
Jasień » Kozin » Łupawa » Poganice» Damno» Drze-
żewo » Żelkowo » Smołdzino » Jezioro Gardno » 
» Rowy

Atrakcje na trasie: 6 elektrowni wodnych, Park  
Krajobrazowy „Dolina Słupi”, Słowiński Park Narodowy.

Rzeką Wieprzą (95 km) 
Trasa szlaku: 
Korzybie » Sławno » Darłowo » Darłówko

Atrakcje: Elektrownie Wodne Biesowice, Kępka,  
Kępice, Pałac w Warcinie – dawna siedziba Otto von  
Bismarcka.

regionu. Dodatkowo można skosztować smako-
łyków kuchni tego regionu, który znany jest z ryb 
morskich, m.in. śledzi pod każdą postacią, a także 
kartoflanki pomorskiej na gęsinie i rozmaitych na-
lewek. Potrawami wpisującymi się w kulinarny kra-
jobraz Pomorza Środkowego są wszelkiego rodza-
ju pierogi, potrawy sporządzone na zakwasie oraz 
grzyby w formie dodatków lub jako danie główne. 
Pochwalić się należy również markowym produk-
tem tradycyjnym jakim jest Onisiówka – nalewka na 
miodzie, czy chleb słowiński wypiekany w tradycyj-
nych piecach.

Ważnym elementem pejzażu wiejskiego, związa-
nego z pomorskimi dobrami szlacheckimi są XVIII- 
i XIX- wieczne dwory i pałace z parkami. W Warcinie 
(gmina Kępice), znajduje się otoczony pięknym par-
kiem pałac z XVIII wieku, który był ulubioną rezy-
dencją kanclerza Prus Otto von Bismarcka. Równie 
okazałe pałace znajdują się w Damnicy, Cecenowie, 
Górzynie, Żelazie, Zaleskich, Wytownie i Wieszynie.

Zbudowana na planie owalnicy w okresie śre-
dniowiecza wieś położona 14 km na północny-
-zachód od Słupska zachowała całkowicie swój 
układ przestrzenny. Swołowo posiada jeden z naj-
piękniejszych zespołów architektury regionalnej 
na Pomorzu. Zabudowę wsi stanowią okazałe, 
czworoboczne zagrody. We wsi znajduje się ok. 
70 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospo-
darczych o konstrukcji szkieletowej. Powstały one 
w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. Ze 
względu na unikatową zabudowę, Swołowo nosi 
tytuł Pomorskiej Wsi Dziedzictwa Kulturowego. 
W zrekonstruowanych budynkach powstało Mu-
zeum Kultury Ludowej Pomorza, w skład które-
go wchodzą: Zagroda Albrechta oraz po drugiej 
stronie wsi - pomieszczenia wystawowe w dawnej 
oborze i stodole jak również dom chlebowy, remi-
za i kuźnia. W Zagrodzie Albrechta odtworzono 
wyposażenie bogatej zagrody złożonej z domu 
mieszkalnego, stodoły, zabudowań gospodar-
czych, budynku bramnego. Przy zabudowaniach 
prowadzony jest agrorezerwat, w którym uprawia-
ne są stare odmiany roślin uprawnych.

W Muzeum Kultury Ludowej można zwiedzać 
powyższe zagrody oraz uczestniczyć w folklory-
stycznych imprezach cyklicznych, których przyby-
wa z roku na rok. Są to m.in. Szparagowe Święto, 
Dziecięce Zagrody, Pomorskie Święto Ziół, Święto 
Miodu czy Jarmark Bożonarodzeniowy. Muzeum 
oferuje również bogatą ofertę edukacyjną Szcze-
gółowe informacje dotyczące terminów znajdują 
się na stronie www.swołowo.pl

SWOŁOWO stolica Krainy w Kratę

PARTNER PROJEKTU

LOKALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

„USTKA I ZIEMIA SŁUPSKA"

Swołowo

Pałac w Warcinie

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Zagroda Albrechta w Swołowie
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Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku 
ul. Starzyńskiego 8, 76-200 Słupsk
+48 59 728 50 41

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Na kompleks Muzeum składa się pięć budynków:
· Zamek Książąt Pomorskich - wystawy stałe  
i czasowe, w podziemiach znajduje się restauracja
· Młyn Zamkowy - wystawy stałe i czasowe
· Spichlerz Richtera, herbaciarnia, gdzie można  
również oglądać wystawy czasowe
· Brama Młyńska z pracowniami konserwatorskimi
· Dworek, mieszczący bibliotekę i biura, w tym  
sekretariat oraz gabinet Dyrektora.
ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk
tel. +48 59 842 40 81
www.muzeum.słupsk.pl

Oddziały: 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Kluki 27, 76-214 Smołdzino 
tel. +48 59 846 30 20
www.muzeumkluki.pl
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza  
w Swołowie
Swołowo 8, 76-206 Słupsk 8 
tel. +48 59 832 48 97 
www.muzeum.swolowo.pl

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 
ul. Partyzantów 31a
76-200 Słupsk  
tel./fax +48 59 842 56 74 
www.bgsw.pl

Baszta Czarownic
al. F. Nullo 8
76-200 Słupsk
tel. +48 59 841 26 21

Słupski Ośrodek Kultury
ul. Braci Gierymskich 1
76-200 Słupsk
tel. +48 59 845 64 41

Działają tu pracownie: 
teatralna, muzyczna, fotograficzna, plastyczna, 
tańca, ceramiczna i batiku. 

Kino REJS – małe kino studyjne 
Aleja 3 Maja 22
76-200 Słupsk
tel. +48 59 843 54 34 
www.kinorejs.emcek.pl

Teatr Nowy - Duża i Mała Scena
ul. Jana Pawła II 3
76-200 Słupsk
tel. +48 59 846 70 13
www.nowyteatr.pl

Polska Filharmonia 
„Sinfonia Baltica” 
ul. Jana Pawła II 3
76-200 Słupsk 
tel. +48 59 842 38 39
tel. +48 59 842 49 60
w. 302, 303
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

Warto odwiedzić w Słupsku

Cykliczne imprezy w sezonie 
letnim w Powiecie Słupskim

Luty
POWIATOWY TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
( Jezierzyce, gm. Słupsk) 

Czerwiec
FESTIWAL ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH 
„Ziemia Słupska”

Lipiec
RAJD ROWEROWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
im. St. Kądzieli

druga niedziela września
POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW
(wybrana gmina powiatu)

pierwsza niedziela października
SŁUPSKIE POKOPKI 
(Karżniczka gm. Damnica)

Konna dawka przygody!

Stajnia znajduję się w Pałacu pod 
Bocianim Gniazdem.

Runowo 23
76-230 Potęgowo

tel. +48 59 811 51 49
tel. +48 603 445 113

www.runowo.pl

Park wodny prz y jazny 
rodzinie!

Park Wodny Redzikowo
Redzikowo 16b
76-200 Słupsk

tel. +48 59 841 25 51
tel. +48 59 841 25 55

www.parkwodnyredzikowo.pl
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