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Nadmorski kurort otoczony lasami do-

skonale nadaje się do spędzenia waka-

cji w ruchu, a możliwości aktywnego 
wypoczynku są tu nieograniczone.

AKTYWNA

USTKA
Usteckie Plaże uważane są za jedne z najlepszych 
i najbardziej zadbanych na całym wybrzeżu. W mie-
ście są dwa kąpieliska (w sezonie pod opieką ratow-
ników) po obu stronach portu. Z racji położenia 
popularniejsza jest Ustka Wschód, na wysokości 
centrum miasta. Ma długość około 500 m, choć 
oczywiście sama plaża ciągnie się dalej, na wiele ki-
lometrów w kierunku wschodnim. Latem kąpielisko 
pęka w szwach. Co ciekawe, do niedawna wypoczy-
wało się tu na piasku w dużej mierze pozyskanym 
z dna kanału portowego, jako że zimowe sztormy 
„zabierały” część plaży. Obecnie chroniona jest ona 
przez skonstruowaną w morzu sztuczną rafę, dzięki 
czemu wzrosła też wyraźnie jej szerokość.

Wschodnia plaża jest popularna nie tylko latem. 
Zimą pojawiają się tu poławiacze bursztynów – wła-
śnie wtedy tych ostatnich jest najwięcej.

USTECKIE PLAŻE
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Drugim kąpieliskiem jest Ustka Zachód. Plaża jest 
tu naturalna (powstała na skutek działania prądów 
morskich), szersza niż wschodnia i znacznie mniej 
zatłoczona. Strzeżone kąpielisko ma 200 m długo-

ści, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić so-

bie spacer dalej. Ponad kilometr na zachód od portu 
w morze wychodzi tzw. trzecie molo – pozostałość 
po portowej inwestycji z czasów III Rzeszy (Niem-

cy planowali zrobić z Ustki port konkurencyjny dla 
polskiej Gdyni).

REJSY PO MORZU 

 

 

Rejsy po morzu to jedna z atrakcji Ustki cieszących 
się największym powodzeniem. Organizowane są 
m.in. wycieczki stylizowanymi jednostkami oraz 
wyprawy specjalistyczne. Do tych pierwszych nale-

żą rejsy statkami wyglądającymi jak dawne galeony. 
Innego typu doznań dostarcza pływanie szybką ło-

dzią motorową.

Popularne są również wyprawy wędkarskie. Od-

bywają się m.in. na przystosowanych do tego celu 
kutrach. Wziąć w nich udział może od kilku do kil-
kunastu osób, a rejsy trwają od około ośmiu do kil-
kunastu godzin.
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Dawniej sport ten był uznawany za elitarny, dziś 
prowadzenie jachtów stało się dostępne niemal 
dla każdego. Przystań żeglarska usy tuowana 
jest w zachodniej części portu. Od kwietnia do 
października funkcjonują tu pływające pomosty, są 
też toalety i woda bieżąca. W planach jest budowa 
dużej mariny z prawdziwego zdarzenia. W sezonie 
młodsi adepci żeglarstwa mogą skorzystać ze szkoleń.

Inne sporty wodne to windsurfing (w 2016 r. odbyły 
się tu mistrzostwa Polski) i kitesurfing (odmiana sur-

fingu, w której do napędu używa się specjalnego la-

tawca-paralotni). Wyjątkowo dynamicznie rozwija się 
szczególnie kitesurfing – sprzyjają mu rozległe plaże, 
piaszczyste dno oraz korzystne wiatry (można pływać 
przy północnych, wschodnich i zachodnich). W Ust-
ce nie ma jeszcze szkoły kitesurfingu, a tradycyjnym 
miejscem spotkań kitesurferów jest zachodnia plaża.

USTKA STAJE SIĘ CORAZ 
ATRAKCYJNIEJSZA DLA 

ŻEGLARZY

Nowym sportem jest pływanie na deskach SUP 
(bez żagla, z wiosłem). Jest ono znacznie łatwiejsze 
do opanowania od windsurfingu, czy kitesurfin-

gu. Można używać deski twardej lub pompowanej  
(tę drugą przenosi się zrolowaną w plecaku lub 
torbie).

Tradycyjne kajakarstwo najlepiej uprawiać na Słupi, 
dostępnej na niemal całej długości. Trasa spływu ze 
Słupska do Ustki ma długość 35 km. Ustka powinna 
być przystankiem końcowym wycieczki, gdyż dzię-

ki temu płynie się z prądem. Dodatkowy atut takie-

go rozwiązania to możliwość wypłynięcia kajakiem 
na morze i spróbowania swoich sił w kajakarstwie 
morskim (przy odpowiedniej pogodzie). Warto jed-

nak pamiętać, że przepłynięcie przez port możli-
we jest wyłącznie po uzyskaniu zgody bosmanatu  
(tel. 59 814 45 33). Kajaki można wypożyczyć w kilku 
miejscach.
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Kilka tras rowerowych poprowadzono w samym 
mieście: mają długość od kilkuset metrów do ponad 
kilometra. O miasto zahacza też szlak dalekobieżny 
R-10. Jest to Nadmorski Szlak Hanzeatycki, okrążający 
Morze Bałtyckie, a jego łączna długość to ponad 8,5 
tys. km (na terenie Polski 588 km). Warto zrobić sobie 
wycieczkę w stronę Rowów, odcinkiem znanym jako 
Szlak Zwiniętych Torów. Został on w dużej mierze 
poprowadzony po nasypach istniejącej tu dawniej 
linii kolejowej. Ma 23 km długości, choć można go 
wydłużyć o pętlę wokół Jeziora Gardno (łącznie 60 
km). Na dobrze utrzymanej trasie przygotowano 
m.in. specjalne miejsca wypoczynkowe.

W drugą stronę Nadmorski Szlak Hanzeatycki prowa-

dzi z Ustki do Jarosławca, skąd – niemal nad samym 
morzem – wiedzie dalej do Darłowa. W miejscowo-

ściach Pęplino i Zaleskie odbijają od niego łączniki 
do Słupska (ten drugi wiedzie przez zabytkowe Swo-

łowo). Na południe z Ustki można pojechać szlakiem 
USB-S, czyli Ustka–Słupsk–Bytów–Sominy, prowa-

dzącym przez piękne krajobrazy Pomorza i Kaszub.

W zimie na plażach Ustki pojawiają się również miło-

śnicy kąpieli w lodowatym morzu. Najczęściej moż-

na ich spotkać w niedzielne południa. Jeśli ktoś chce 
spróbować swoich sił, musi pamiętać o intensywnej 
rozgrzewce. Sama kąpiel trwa około czterech minut, 
a następnie trzeba przebrać się w suchą odzież (i po 
powrocie do domu wziąć gorący prysznic). Morsowa-

nie doskonale wpływa na system odpornościowy or-

ganizmu i układ krążenia.

Latem w Ustce można pokusić się o eksplorację Bałty-

ku pod powierzchnią wody. Są to jednak imprezy dla 
doświadczonych nurków. Wycieczki nurkowe obej-
mują kilka wraków, ciekawe głazowiska polodowco-

we oraz ściany ilaste o ciekawej strukturze. Można 
też niekiedy natrafić na ciekawe przykłady bałtyckiej 
fauny i flory. Mniej zaawansowani mogą potrenować 
w basenach lub w okolicznych jeziorach. Wyprawy 
i kursy organizują miejscowe centra nurkowe.

ZIMA TO CZAS  

MORSOWANIA

W USTCE I OKOLICACH 
DOBRZE POCZUJĄ SIĘ 
TEŻ CYKLIŚCI

Rowery w Ustce można wypożyczyć  
w kilku miejscach, m.in.  

w Centrum Informacji Turystycznej 

ul. Marynarki Polskiej 71 

tel. 59 814 71 70
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Miłośnicy pieszych wędrówek mają do w yboru 
kilka szlaków. Najdłuższym jest Szlak Nadmorski 
(czer wony), będący fragmentem dalekobieżnej 
trasy z… Portugalii do Estonii. Wart uwagi jest 
odcinek do Rowów (16 km), niemal na całej długości 
prowadzący plażą. Wędrówkę można zakończyć 
jednak szybciej, np. w Orzechowie (5 km).

W  Us tce  z ac z y n a  s ię  też  Sz la k  D ol i ny  S ł u-

pi (żół t y), prowadzący przez Słupsk do By to-

wa (95 km). Wiedzie doliną Słupi, m.in. przez  
rezerwat „Buczyna nad Słupią”.

Osobną kategorią pieszych spacerów jest nordic 
walking, czyli wędrówki z kijkami. O zdrowotnych 
walorach tej formy aktywności może świadczyć 
fakt, iż znajduje się ona w ofercie Uzdrowiska Ust-
ka jako jeden z zabiegów. Spacery z kijkami można 
odbywać powyższymi szlakami oraz samodzielnie 
wytyczonymi trasami (np. po promenadzie).

Bieganie w Ustce staje się coraz bardziej popular-

ne. Miejskie parki i okoliczne lasy doskonale się do 
tego nadają. Oczywistym celem biegaczy jest plaża. 
W zachodniej części miasta można pobiec do trze-

ciego mola: w jedną stronę plażą, a wrócić leśnymi 
ścieżkami. W zależności od wariantu taka trasa bę-

dzie miała długość 3–4 km. Bardziej ambitni mogą 
wybrać trasę po wschodniej plaży: od falochronu do 
zejścia przy krańcu ul. Wczasowej jest ponad 3 km. 
Warto też pamiętać, że bieganie po plaży wiąże się 
z większym wysiłkiem dla organizmu niż bieg po 
asfalcie, czy po leśnych drogach. Istnieje też trasa, 
którą biegną uczestnicy imprezy „Ustecka dziesiąt-
ka z hakiem”. Jak nazwa wskazuje, trasa ma około 
10 km długości. Prowadzi plażą do Orzechowa i la-

sami z powrotem.

BIEGANIE W USTCE MIŁOŚNICY PIESZYCH  
WĘDRÓWEK
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Najłatwiej jest obserwować mewy, których żyje tu 
kilka gatunków, jak śmieszka, srebrzysta, żółtono-

ga, czy pospolita. Patrząc na te ptaki można prze-

widzieć pogodę. Jeśli pływają po morzu, oznacza 
to, że będzie słonecznie. W nocy przed upalnym 
dniem mewy latają i robią taki hałas, że trudno jest 
spać. Z kolei przed burzą zbierają się w duże groma-

dy przy wydmach.

Z n a ny m celem w yc ie czek  or n itolo g icz nyc h 
(tzw. birdwatchingu) jest jezioro Modła. Gniaz-

d u j e  t u  p o n a d  c z t e r d z i e ś c i  g a t u n k ó w  n a -

sz ych sk rz yd lat ych prz y jació ł ,  w  t y m mew y 
śmieszk i  i   r ybit w y cza r ne (najw ięk sze kolo-

nie w  Polsce).  Prócz nich można zaobser wo-

wać błotniaki stawowe i  łąkowe, bąki, r ycyki,  
remizy, czy łabędzie nieme.

Warto odwiedzić liczne siłownie. Przy lepszej pogo-

dzie można skorzystać z siłowni plenerowej w parku 
przy ul. Kościelniaka. Nie zapomniano też o dzie-

ciach. Przy Trakcie Solidarności znajduje się plac 
zabaw wkomponowany w sosnowy las, a nieopodal 
– leśna ścieżka zdrowia z obiektami do ćwiczeń.

Korzystny układ wiatrów sprawia, że panują tu do-

bre warunki do paralotniarstwa (głównie nad pla-

żą). Popularnością cieszy się też motoparalotniar-

stwo, czyli loty przy użyciu paralotni z silnikiem.

Z myślą o fanach sportów powietrznych w 2018 r. 
miasto organizuje Festiwal Wiatru. Sezon wakacyjny 
zainaugurują pokazy akrobacji na motoparalotniach 
oraz przelot „powietrznej armady” motoparalotni.  
Kulminacyjnym punktem programu będzie pi-
rotech n iczny spek t a k l  „ Na rodziny Czterech  
Żywiołów”.

W OKOLICACH USTKI BĘDĄ 
MIELI CO ROBIĆ MIŁOŚNICY 
PTAKÓW 

CHCĄC POPRACOWAĆ NAD 
TĘŻYZNĄ FIZYCZNĄ

W USTCE MOŻNA BYĆ 
AKTYWNYM TAKŻE… 
W POWIETRZU

Paralotniarz  »»



W 2018 r. odbędzie się kilka edycji rajdów pojaz
dów terenowych „Grand Lubicz Ustka Challenge”. 
Na przełomie czerwca i lipca odbędzie się Festiwal 
Wiatru, a w pierwszej dekadzie lipca – Dni Morza. 
Na 21 lipca planowany jest Extreme Bike Tour, 
czyli największy w Polsce pokaz akrobacji rowero
wych. Sierpień to m.in. Festiwal Sztuk Ulicznych 
(4 –5.0 8),  w y bor y  Bu r sz t y nowej  M iss  Polsk i 
(11–12.08), czy Dożynki Rybne (14–15.08). Drugi 
weekend września spędzany będzie na sportowo 
(w programie półmaraton).

Wydawca: Urząd Miasta Ustka
ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego 3 

76-270 Ustka
www.ustka.pl

promocja@um.ustka.pl

tekst: Sławomir Adamczak

fotografie: Arkadiusz Szadkowski, Lucjan Duchnowicz, 

Ryszard Nowakowski, Mariusz Surowiec

opracowanie graficzne: Grzegorz Myćka

KAŻDEGO ROKU URZĄD MIASTA 
USTKA ORAZ INSTYTUCJE 

PRYWATNE PRZYGOTOWUJĄ 
ROZMAITE IMPREZY 

PROMUJĄCE AKTYWNY 
WYPOCZYNEK 
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W 2018 r. odbędzie się kilka edycji rajdów pojaz-

dów terenowych „Grand Lubicz Ustka Challenge”. 

Na przełomie czerwca i lipca odbędzie się Festiwal 

Wiatru, a w pierwszej dekadzie lipca – Dni Morza. 

Na 21 lipca planowany jest Extreme Bike Tour, 

czyli największy w Polsce pokaz akrobacji rowero-

wych. Sierpień to m.in. Festiwal Sztuk Ulicznych  

(4 –5.0 8),  w y bor y  Bu r sz t y nowej  M iss  Polsk i  

(11–12.08), czy Dożynki Rybne (14–15.08). Drugi 

weekend września spędzany będzie na sportowo 

(w programie półmaraton).
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