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U nas

jest wszystko co potrzebne, aby
dobrze wypocząć. Zarówno zwolennicy leniwego spędzania
czasu jak i amatorzy przygody będą mogli wybrać coś dla
siebie. Długie spacery brzegiem morza, które o każdej porze
roku pokazuje inne oblicze, plażowanie na szerokich i czystych plażach, wędrówki pieszymi szlakami w Słowińskim
Parku Narodowym, wycieczki licznymi szlakami rowerowymi,
spływy kajakowe, rejsy morskie, atrakcje dla rodzin z dziećmi
– to tylko ułamek możliwości, które czekają na Turystów w naszym regionie.
Jak podkreślają nasi stali Goście, Ustka co roku pięknieje,
powstają nowe atrakcje turystyczne. Malownicze uliczki kurortu i Promenada Nadmorska zachęcają do spacerów, rozrasta się baza noclegowa oraz uzdrowiskowa. Dziś Ustka często
nazywana jest „letnią stolicą Polski” a w 2020 roku po raz
kolejny zdobyła Błękitną Flagę, odznaczenie nadawane najczystszym kąpieliskom i marinom. Turyści i kuracjusze przyjeżdżają tu także poza sezonem letnim. W lecie promenada
i plaża tętnią życiem. Przygotowywane są liczne atrakcje,
koncerty, konkursy. Od późnej jesieni do wiosny życie toczy
się wolniej. Każda pora roku ma jednak swoich zwolenników.
Na naszych gości przez cały rok czeka ustecki mikroklimat,
piaszczyste plaże, trasy piesze i rowerowe.
Oddajemy w Państwa ręce tegoroczny Informator Turystyczny z nadzieją, że będzie przydatny dla wszystkich,
którzy w tym roku wybrali na wypoczynek ten fragment Polskiego Wybrzeża. Zapraszamy do odwiedzenia i poznania
najciekawszych zakątków Ustki i okolicy.

Ustka i okolice
na weekend,
na urlop
czy na całe
wakacje?

Świetny wybór!

ZAPRASZAMY DO CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ!
Godziny otwarcia:
01.05. – 30.09. poniedziałek – niedziela 08:00 – 19:00
01.10. – 30.04. poniedziałek – sobota 10:00 – 17:00

spis treści
Ustka
Gmina Ustka
Gmina Smołdzino
Powiat Słupski

Wydawca:

1 – 42
43 – 52
53 – 56
57 – 64

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska” ul. Księdza Kardynała Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
Adres do korespondencji: ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka, biuro@lot.ustka.pl, www.ustka.travel, tel. +48 59 814 71 70
Redaktor naczelna: Agata Sobiczewska, agata.sobiczewska@lot.ustka.pl, tel. +48 59 814 71 70
Tekst: Marta Rumińska, Michał Wocial. Aktualizacja i korekta: Marta Rumińska, Michał Wocial, Szymon Orłowski
Skład i opracowanie graficzne: Arkadiusz Szadkowski, projekt okładki: Grzegorz Myćka
Konsultacje merytoryczne: Jacek Traczyk, Włodzimierz Wolski, Agata Płotka, Anna Sobczuk-Jodłowska, Marcin Barnowski.
Zdjęcia: Arkadiusz Szadkowski - takiestory.pl, Waldemar Janiszewski – zdjęcia lotnicze aquila.net.pl., Agnieszka Szołtysik - Zatrzymane Chwile, Marta Rumińska
Drodzy Turyści i Mieszkańcy Ustki,
Uprzejmie informujemy, że Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska” nie odpowiada za
wszelkie zmiany cenników, terminów, godzin otwarcia i innych informacji na temat obiektów opisanych
w niniejszym informatorze. Informacje wymienione w tej publikacji konsultowane były z przedsiębiorcami
i właścicielami obiektów w maju 2021 roku. Za wszelkie niezgodności ze stanem faktycznym i utrudnienia
z nich wynikające – przepraszamy.

Ten informator sfinansowany został ze środków pochodzących z opłaty
uzdrowiskowej pobieranej przez samorządy oraz dzięki reklamodawcom.

nakład:

35 000 – wydanie polskie/ 10 000 – wydanie niemieckie/ 5 000 – wydanie angielskie
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– dawna osada
rybacka
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U zbiegu dzisiejszych ulic Marynarki Polskiej i Czerwonych Kosynierów zaczynała się średniowieczna osada rybacka, położona wśród wydm. Obie ulice
wyznaczają owalny kształt pierwotnego siedliska. Od północy obszar ten zamyka
plac nazywany potocznie Zaułkiem Kapitańskim, który okolony jest do dziś dawnymi kapitańskimi domami. Początkowo domostwa stały wzdłuż głównej drogi,
dzisiejszej ulicy Marynarki Polskiej, potem stopniowo osada rozrosła się do kształtu owalnicy wyznaczonej od wschodu przez ulicę Kosynierów. Ten najstarszy
obszar Ustki od roku 2009 został objęty rewitalizacją, budynki odremontowano
lub poddano rekonstrukcji, a obszar ten został wpisany do rejestru zabytków.
W ramach projektu mającego na celu przywrócenie walorów historycznych Starej
Osady Rybackiej w trotuarze umieszczono 10 płyt z brązu z opisami ryb występujących w Bałtyku. Pojawiły się również tablice z informacjami o usteckich zabytkach. Większość budynków starej Ustki to dawne chaty rybackie o konstrukcji
szachulcowej. Budownictwo tego typu spotyka się w wielu pomorskich miejscowościach, przez co obszar Pomorza Środkowego bywa często nazywany „krainą
w kratę”. Konstrukcję budynków tworzyły drewniane, smołowane belki, tworzące „kraciasty” szkielet, a przestrzenie między nimi wypełniane
były przeważnie słomą i gliną oraz pobielane wapnem. W drugiej połowie XIX wieku Ustka zaczęła rozrastać się na południe,
dokąd doprowadzono linię kolejową oraz na wschód, gdzie
stopniowo powstawały nowe ulice dzielnicy willowej.

1. Pomnik Syrenki

W latach 50-tych kaszubski pisarz Franciszek Fenikowski
napisał dla Ustki piękną legendę o Syrence. Bryzga Rosowa
– bo takie imię nosiła bohaterka – opiekowała się niewidomą,
ustecką wdową Maruszą, pozbawioną środków do życia, kiedy jej syn nie wracał z dalekiego rejsu. Syrenka przynosiła każdego ranka samotnej i ociemniałej kobiecie łososia, aby ta nie
głodowała. Poleciła jej także przecierać oczy wątrobą łososia.
Dzięki temu wdowa wkrótce odzyskała wzrok i ujrzała żaglowiec, na którym szczęśliwie powrócił jej syn. Z tą i z innymi ciekawymi legendami regionu można się zapoznać sięgając po
książkę pt. „Legendy Ustki i Ziemi Słupskiej”, którą można
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Stara Ustka – dawna osada rybacka
zakupić w usteckich punktach Centrum Informacji Turystycznej. Postać Syrenki spotka każdy, kto wybierze
się na spacer po wschodnim molo. Tam właśnie stoi
pomnik przedstawiający Bryzgę Rosową wpatrzoną
w morze. Zgodnie z legendą, trzyma ona w ręku łososia. Pomnik powstał z inicjatywy stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”.
Materiał na posąg zebrano w społecznej zbiórce,
a budowę pomnika wsparli mieszkańcy i lokalne firmy. Autorem pomnika jest Jerzy Michał Rosa.
Początkowo, przed rozbiórką kościoła w Zaułku
Kapitańskim, funkcję latarni morskiej pełniło oświetlenie umieszczane na wieży kościelnej. Potem
światło było wciągane do wysokości 11,6 metra
na maszt postawiony obok budynku stacji pilotów
w porcie. Było to światło czerwone, widoczne
z około 3 mil morskich. W 1892 roku w tym miejscu powstała istniejąca do dziś stacja pilotów, która
pierwotnie wyglądem przypominała bryłę kościoła. Po przebudowie strzelistego dachu wieży na
oszkloną galerię, umieszczono w niej stałe źródło
światła. Od roku 1904 pojawiło się światło białe,
przerywane. Latarnia ustecka ma 19,5 metra wysokości i zasięg około 18 mil morskich. Na dziedzińcu
przed latarnią, obejrzeć można wyłowione z dna
kanału portowego fragmenty drewnianych statków
oraz szyny kolejowe z 1914 roku. W sezonie letnim
latarnia udostępniana jest zwiedzającym codziennie, a poza sezonem tylko w soboty i niedziele.
Latarnia Morska, ul. Marynarki Polskiej 1
tel. 691 526 176
01.07.–31.08. 10:00 do zmierzchu
poza sezonem sob.–niedz. 11:00–14:00

W porcie na pewno warto przyjrzeć się stojącemu pomiędzy Latarnią Morską a budynkiem Kapitanatu Portu pomnikowi poświęconemu Ludziom
Morza, który powstał w roku 2002. W centrum
znajduje się postać kobiety, matki, czekającej na
powrót syna z morza. Wokół ustawiono tablice kamienne przedstawiające pracę żeglarzy i rybaków.
Autorem pomnika jest Stanisław Kulon – rzeźbiarz
z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a tablic –
nieżyjący już rzeźbiarz Mieczysław Borys. Co roku
w dniu Święta Ustki i Wojska Polskiego – 15 sierpnia
– pod pomnikiem składane są wieńce i kwiaty.

4. Centrum
Aktywności Twórczej

Okazały budynek historycznego spichlerza
z czerwonej cegły, to od 1987 roku siedziba Centrum Aktywności Twórczej. Jest to jeden z trzech
salonów wystawienniczych Bałtyckiej Galerii Sztuki
Współczesnej. Pozostałe to Baszta Czarownic i Galeria Kameralna w Słupsku. Bałtycka Galeria Sztuki
Współczesnej jest jedyną instytucją kultury Samorządu Województwa Pomorskiego, której zadaniem jest upowszechnianie sztuki współczesnej. Po
modernizacji cały budynek został zaadaptowany na
potrzeby Centrum Aktywności Twórczej, które prowadzi znakomicie wyposażone pracownie rzeźby,
ceramiki, grafiki komputerowej i filmowej oraz sale:
wykładową i wystawienniczą. Baza noclegowa jest
przygotowana na pobyty typu artist-in-residence.
Do Galerii zapraszani są wybitni artyści polscy i zagraniczni m.in. z Belgii, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, Izraela, Egiptu, Irlandii, Francji czy Ukrainy.

5. Park Jana Pawła II

Po środku placyku niegdyś stał kościół pod wezwaniem św. Mikołaja i Jana Chrzciciela, konsekrowany w czerwcu 1356 roku przez biskupa z Kamienia
Pomorskiego. Jego wygląd przypominał zachowany
do dziś kościół w Zimowiskach – zlokalizowany przy
trasie Ustka–Słupsk. Ustecki kościółek skierowany
był na wschód, od strony zachodniej dostawiona
była prostokątna wieża, a od południa niski aneks
z drugim wejściem. Kształt jego bryły przybliża nam
dzisiaj nowoczesna, metalowa konstrukcja, umiesz-

czona zgodnie z zarysami odkrytych fundamentów
(więcej informacji o inwestycji na stronie…). Podobno
wieża kościoła służyła jako latarnia morska, wyznaczająca drogę statkom wracającym do portu. Wokół
placu zachowały się jeszcze do dzisiaj domy ówczesnych kapitanów, dlatego też potocznie miejsce to
nosi nazwę Zaułku Kapitańskiego. Jak wyglądało to
miejsce na przełomie XVIII i XIX wieku pokazuje makieta starej osady rybackiej, umieszczona tu w 2019
roku. Autorem jest Romuald Wiśniewski, absolwent
Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale
Rzeźby. Przy kościele, którego fundamenty były dwa
lata temu badane przez archeologów, znajdował się
mały cmentarz, będący przez ok. 500 lat miejscem
pochówku mieszkańców osady oraz rozbitków morskich. W 1889 roku kościół został rozebrany, ponieważ stał się za mały na potrzeby mieszkańców.

6. Czerwona Szopa

MUZEUM CHLEBA

Centrum Aktywności Twórczej
– Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej,
ul. Gen. Zaruskiego 1a, tel. 59 842 56 74
www.bgsw.pl, codziennie 10:00–17:00

2. Latarnia Morska

3. Pomnik Ludziom Morza

W pobliżu Parku Jana Pawła II, przy uliczce
łączącej ulicę Marynarki Polskiej z nabrzeżem
portowym, stoi tzw. Czerwona Szopa, wybudowana w 1880 roku. Warto zwrócić uwagę na
medalion z herbowymi symbolami Ustki: żaglowcem i syreną, namalowany na bocznej ścianie.
Takie charakterystyczne budynki z czerwonej
cegły z szerokimi wrotami w szczytowej ścianie
pełniły funkcje stacji ratownictwa morskiego.
Gwarantowały gotowość w razie awarii statku
lub katastrofy w porcie i na redzie, a stawiano
je co kilkanaście kilometrów wzdłuż morskiego
wybrzeża. Przechowywano w nich łodzie i sprzęt
ratunkowy. Od 1930 roku na wyposażeniu usteckich ratowników była też łódź motorowa. Dzisiejsza Stacja Ratownictwa Brzegowego znajduje się
na zachodnim brzegu Słupi.

HERBACIARNIA

Dom Kultury i Bałtyckie Centrum Kultury w Ustce
ul. Kosynierów 19, tel. 59 814 49 19 
www.dk.ustka.pl, pn.–pt. 8:00–16:00
W godzinach popołudniowych zgodnie z
harmonogramem zajęć i imprez.

Galeria powstała w roku 1991. Przez ostatnie 30
lat Galeria rozszerzyła swoją działalność o (Nie)Winną
Piwniczkę i Herbaciarnię. W ofercie znajduje się 200
gatunków herbat, 30 gatunków kaw, domowe ciasta,
i inne łakocie. Jest to miejsce spotkań, gdzie, choć na
chwilę, można oderwać się od codziennych zajęć.
W galerii prezentowane są prace zaprzyjaźnionych

nawiązuje do tradycyjnej architektury szkieletowej.
W tym miejscu do lat 60-tych stała dawna niemiecka piekarnia i cukiernia, którą przejął po II Wojnie
Światowej Bolesław Brzóska. Później poprowadził ją syn, Eugeniusz – pomysłodawca i twórca
Muzeum Chleba, który zgromadził eksponaty
tworzące dziś pokaźne zbiory. Muzeum Chleba,
otworzone w 1998 roku, to efekt pasji kolekcjonerskiej Pana Eugeniusza. Wśród zgromadzonych eksponatów można zobaczyć zarówno stare
urządzenia do „miesienia” ciasta chlebowego,
jak i dawną szafę chłodniczą, w której wykorzystywano cięty lód. Są tu urządzenia do nadziewania
pączków, do dzielenia ciasta na bułki, foremki do
czekolad, pralinek czy karmelków. Ciekawy jest
też zbiór archiwalnych dokumentów rodzinnych
oraz kolekcja widokówek i zdjęć związanych tematycznie z piekarnictwem.

9. Muzeum Bursztynu

Muzeum Chleba, ul. Marynarki Polskiej 49
tel. 59 814 48 40
www.muzeumchleba.pl
01.06.–15.09. (pn.–sob.) 11:00–17:00

twórców z Polski i zagranicy. Odbyło się tu ponad 100
wystaw, często łączonych z koncertami muzycznymi.
W roku 2011 nawiązana była współpraca ze Stowarzyszeniem Twórców Ballad’art z Grenoble. (Nie)Winna
Piwniczka, to miejsce, gdzie poza wystawami i możliwością wypicia lampki dobrego wina odbywają się
również wieczory poezji. Od 2016 roku herbaciarnia
jest filią „Autorskiej Galerii Pod Strachem Polnym” Floriana Kohuta. Od kilku lat w sezonie letnim organizowany był cykl spotkań artystycznych „Ustka Strachem
Malowana”, kiedy to można było obserwować na
żywo powstawanie obrazów. Kilka lat temu w sezonie
zimowym właściciele Galerii zainicjowali organizację
Kiermaszu Świątecznego, który stał się już tradycją
i przyciąga artystów oraz rękodzielników z Ustki i okolic. Herbaciarnia to klimatyczne miejsce z tradycjami,
jakby „zatrzymane w czasie”.

8. Muzeum Chleba

Tradycje piekarskie w rodzinie Brzósków sięgają 4 pokoleń. Nowy budynek, w którym mieści się
Muzeum Chleba oraz Piekarnia i Cukiernia Brzóska,

Obiekt otwarty w 2020 roku, zawiera bogatą kolekcję eksponatów. Bursztyn bałtycki,
kopalna żywica sprzed 40 mln lat, od wieków
znajdowana jest na wybrzeżu Bałtyku. Złoto
północy, jak nazywany jest bursztyn, był zawsze cenionym materiałem dekoracyjnym,
z którego wykonywano biżuterię, figurki i amulety. W pobliżu Ustki znajdowane były ozdoby
z dawnych epok świadczące o popularności
bursztynu w tym rejonie. W 1887 roku w okolicy Słupska znaleziono amulet łowcy niedźwiedzi, którego powstanie naukowcy oceniają na
około 1700 rok p.n.e. W usteckim muzeum nie
tylko można podziwiać bogate zbiory w postaci różnorodnych bryłek, inkluzji owadów
oraz wyrobów z bursztynu, można również
zaprojektować i wyszlifować własny bursztyn.
Ostatnio muzeum wzbogaciło się o nowe eksponaty, a są to m.in. statek i latarnia ustecka
z bursztynu, fajki, tabakierki, szkatułki, korale
oraz rzeźby. Muzeum prowadzi swój własny
sklep, w którym można nabyć biżuterię z bursztynu oraz bursztynowe kosmetyki.

10. Muzeum Ziemi Usteckiej

Muzeum zostało otwarte w 2000 roku
dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ustki. Gromadzi pamiątki regionalne, związane
z historią miejscowości oraz regionu. Prezentowane są tu eksponaty oraz fotografie
z XIX i XX wieku oraz dokumenty powojenne. Wystawy oferowane przez Muzeum udostępniają do zobaczenia między innymi zabytkowe maszyny do szycia i pisania, sprzęt
fotograficzny, strój kąpielowy z początku XX
wieku. W budynku znajduje się także ciesząca się dużym powodzeniem kolekcja modeli
jednostek pływających wyprodukowanych
przez stocznię Ustka.

11. Dom Kultury
i Bałtyckie Centrum Kultury

Dom Kapitana Haase to przykład budownictwa szachulcowego. Stoi on przy ulicy
Czerwonych Kosynierów, a mieści się w nim
Bałtyckie Centrum Kultury. Przypuszcza się, że
mieszkający w Ustce kapitan Peter Haase, zbudował ten dom w 1804 roku. Podczas prac
konserwatorskich odsłonięto wyryty na belce
nad wejściem napis „18 P.H.04”. Tuż obok Bałtyckiego Centrum Kultury ma lokum ustecki
Dom Kultury, który w ramach swojej działalności
prowadzi edukację kulturalną dzieci, młodzieży
i dorosłych w zespołach artystycznych i kołach
zainteresowań (m.in. Ustecki Klub Plastyka,
Klub Hafciarski), organizuje wystawy, festiwale,
warsztaty artystyczne, koncerty i spektakle teatralne, a w sezonie letnim imprezy o charakterze rodzinnym i wydarzenia dla turystów. Stałymi
propozycjami w kalendarzu imprez są: Ustecki
Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A, Wakacyjny Klub Filmowy, familijne spotkania z ceramiką,
rzeźby z piasku, Święto Latarni, Nadbałtycki
Festiwal Piosenki Dziecięcej „Bursztynowe Słoneczko”, konkurs piosenki dla turystów „Ustecka Muszelka”, wystawy artystów z Bielska-Białej
w ramach Dni Bielska-Białej w Ustce.

12. Herb Ustki

Na Skwerze im. Aliny Skibniewskiej, tuż przy
Centrum Informacji Turystycznej, znajduje się
herb Ustki umieszczony na kamiennym obelisku. Projekt herbu stworzył w 1922 roku lokalny malarz, pochodzący z Duninowa, Wilhelm
Granzow. Założeniem autora było podkreślenie
trzech walorów miejscowości: portu morskiego,
kąpieliska i tradycji rybołówstwa, co przedstawił przez symbole widoczne w herbie, a są to:
żaglowiec, fale morskie i syrenka trzymająca łososia. Herb Ustki można zobaczyć na pomniku
Umierającego Wojownika przy ulicy Chopina
oraz na kamienicy przy ulicy Kopernika.

Muzeum Ziemi Usteckiej, ul. Marynarki Polskiej 64 B, tel. 59 814 33 02
Dla grup zorganizowanych po zgłoszeniu telefonicznym tel. 509 209 850
28.04.–30.06. (wt.–sb.) 11:00–17:00, 01.07.–31.10. (wt.–niedz.) 11:00–18:00

Muzeum Bursztynu, ul. Marynarki Polskiej 50
tel. 695 512 960
01.07.–31.08. 10:00–20:00
poza sezonem 10:00–18:00

7. Galeria Herbaciarnia
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13. Café Mistral

W stylowym wnętrzu szachulcowej chaty na
ulicy Kaszubskiej znajduje się klimatyczna kawiarnia, w której ręcznie produkowana jest Krówka
Ustecka według własnej receptury. Bogata oferta
kaw, herbat i czekolad oraz własne wypieki dopełniają menu tej niewielkiej kawiarni. Obok budynku
można obejrzeć rzeźbę przedstawiającą Rybaka
Mistrala, który – według legendy – uratował wioskę
rybacką przed morskim potworem, poświęcając
swoje życie. Miejsce jest atrakcyjne pod względem
turystycznym ponieważ w manufakturze niekiedy
można podejrzeć proces tworzenia krówek przez
przeszklenia w ścianach w kawiarni.

14. Trzy Gracje

Trzy Gracje, czyli patronki: piękna, sztuk umysłowych i sztuk pięknych to kolejno Promienna,
Rozumna i Kwitnąca. Te figury autorstwa Jana
Konarskiego zdobiły kiedyś fontannę przy skrzyżowaniu ulic Marynarki Polskiej i Czerwonych Kosynierów. Podczas renowacji ulic fontanna została
rozebrana. Na szczęście postacie zachowały się
i w 2017 roku umieszczono je na skwerku przed
Domem Kultury. Warto wspomnieć, że ich twórca
jest również autorem znanych monumentów m.in.
księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku, popiersia Janusza Korczaka, patrona Słupskiego Szpitala
Wojewódzkiego i współautorem pomnika Józefa
Piłsudskiego przed Belwederem w Warszawie.

umieszczona „Kapsuła czasu”. Zawiera ona symbole miasta, współczesne gazety, około 60 listów
i przedmiotów, które Ustczanie chcieli zachować dla
potomnych. Kapsuła ma być otwarta w 2118 roku.

16. Murale
Trzy nieduże murale na ulicy Generała Zaruskiego o tematyce morskiej, powstały w 2017 roku
według drzeworytów japońskiego artysty Hokusai.
Mural przy Ratuszu – przedstawia fale morskie, na tle których umieszczono cytat z wiersza Czesława Miłosza pt. „Dar”. Mural powstał
w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017
roku. Wykonała go Fundacja Indygo, a zaprojektował Piotr Igor Salata. W tworzeniu muralu
udział brała ustecka młodzież i dzieci.
Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie
Murale promujące Swołowo czyli „Krainę
w kratę” powstały w 2019 roku. Zostały zaprojektowane przez artystę Jacka Frąckiewicza,
a wykonał je wrocławski artysta plastyk Dawid
Celek. Znajdują się na budynkach przy ulicy
Marynarki Polskiej. Jeden z nich przedstawia
wielką dłoń ustawiającą piramidę z kraciastych
domków. Na drugim natomiast namalowane są
zwierzęta gospodarcze.

17. Kościół p.w.
Najświętszego Zbawiciela

Przy skrzyżowaniu ulic Marynarki Polskiej
i Kardynała Stefana Wyszyńskiego stoi neogotycki kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela.
Powstał on w latach 1885-1888 na wydmie za
ówczesną osadą. Do nowej świątyni ze starego
kościółka został przeniesiony krucyfiks gotycki,
który znajduje się nad ołtarzem. Drewniane wnętrze nowego kościoła wykonane zostało przez
usteckiego mistrza ciesielskiego Franza Draheima, członka Rady Gminy i filantropa. W 1887
roku organmistrz Christian Friedrich Vlkner
z Duninowa wyposażył kościół w organy. Do
roku 1909 kościół był filią parafii w Zimowiskach.
Dziś jest to kościół parafialny, któremu podlega-

15. Ratusz

Charakterystyczny budynek z czerwonej cegły
z czworokątną wieżą to dawna szkoła. Projektantem
był Friedrich Engelbrecht, radca budowlany z Bydgoszczy, który często przyjeżdżał do Ustki – wówczas Stolpmünde. Data powstania: A.D.1911 widnieje pod zegarem umieszczonym ponad głównym
wejściem. Budynek ten pełnił funkcję szkoły do roku
2004, z małą przerwą, kiedy to w 1944 roku zorganizowano tam szpital wojskowy. Obecnie jest on
siedzibą Urzędu Miejskiego Ustki. Przed wejściem
głównym do Ratusza, 11 listopada 2018 roku –
w setną rocznicę odzyskania niepodległości, została

RATUSZ
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wschodniej stronie, na których przez namalowane
bulaje „widać” dno morskie.

MURALE

TRZY GRACJE
10

Mural na kawiarni „Tu i Teraz”,
Marynarki Polskiej
Na ścianach szczytowych przedstawione są
scenki rodzajowe z plaży i kawiarni, a front budynku pokryty jest imitacją belkowania charakterystycznego dla budownictwa szachulcowego.
Projektantem jest artysta Jacek Frąckiewicz.
Mural na ścianie hotelu Alga przy ulicy
Chopina przedstawia letni widok plaży. Praca została zrealizowania z inicjatywy The Sun by Lubicz, autorem jest Tomasz „Cukin” Żuk, artysta z Koszalina.
Ten sam autor zaprojektował również mural
przy siedzibie firmy Alpha Team po zachodniej
stronie portu, przedstawiający ogromną ośmiornicę oraz małe murale obok restauracji Venezia po

KINO
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ją Zimowiska i Charnowo. Osobliwością świątyni
są obrazy wotywne ufundowane przez rodziny
marynarzy, którzy,,odeszli na wieczną wachtę”.
Najstarsze z nich pochodzą z XVII wieku. Po zakończeniu II wojny światowej świątynia została
wyświęcona jako kościół katolicki.

18. Kino Delfin

Kino DELFIN, www.kino.ustka.pl
ul. Marynarki Polskiej 82
tel. 602 772 575, 602 274 390

Mieści się ono w budynku stojącym obok
Parku Stoczniowców. Budynek powstał w 1936
roku jako „kinoteatr” dla żołnierzy Luftwaffe
z usteckiego garnizonu. Dzisiejsze kino Delfin
dba o najnowszy repertuar. Można tu obejrzeć
również filmy w technice 3D. Oprócz kina w budynku mieści się także Ramydada Pub&Cafe
Ustka, gdzie organizowane są koncerty zespołów muzycznych.

19. Bohaterom Walki
o Polskość Ziem
Zachodnich i Północnych

20. Tężnia solankowa

W 2020 roku w krajobrazie miasta pojawił się
nowy element – drewniany pawilon w Parku Usteckich Stoczniowców przy ulicy Marynarki Polskiej.
Mieści się w nim ustecka tężnia. Pawilon przypomina kształtem ośmiokątną altankę. Wnętrze konstrukcji stanowią wiązki gałązek tarniny, o które rozbija
się spływająca woda, która pompowana jest stale
ze zbiornika przez system urządzeń elektryczno-hydraulicznych. Spływająca woda jest oczyszczana
i dezynfekowana przy pomocy filtrów UV i odprowadzana ponownie do zbiorników. W centrum
pawilonu znajduje się także tzw. grzybek, w którym
dodatkowo rozpylany jest aerozol solankowy. Tężnia solankowa to po prostu wielki inhalator. Inhalacje solankowe zalecane są w stanach zapalnych
układu oddechowego, przy alergii, chorobach płuc
i ogólnym wyczerpaniu i rekonwalescencji po poważnych chorobach. Solanka, pozyskiwana z lokalnego źródła Ustka 1, jest wymieniana co 2 miesiące.
Haloterapia, czyli leczenie solą, doceniona została
przez turystów i kuracjuszy, którzy bardzo licznie
odwiedzają Park Usteckich Stoczniowców.

21. Dworzec Kolejowy

Linię kolejową Słupsk–Ustka uruchomiono
pod koniec 1878 roku. Budowę dworca ukończono w 1911 roku. Sam budynek był ewenementem, ponieważ kasy biletowe i poczekalnia
znajdowały się na piętrze, na wysokości wiaduk-

tu. Na parterze natomiast, na poziomie peronu,
była nastawnia.
Budowa wspomnianej linii kolejowej Słupsk–
Ustka oraz dworca kolejowego spowodowała, że
do Ustki w II połowie XIX wieku zaczęły co roku
przyjeżdżać setki letników. W roku 1911 zbudowano również połączenie kolejowe do Ustki ze
Sławna, co skróciło znacznie czas podróży ze
Szczecina, a w 1913 otwarto linię Ustka–Komnino, która działała do roku 1945, kiedy to została
rozebrana. Fragmentem tego odcinka dziś biegnie trasa rowerowa Ustka–Rowy, zwana „Szlakiem zwiniętych torów”.
Obecnie budynek zabytkowego Dworca Kolejowego został wyremontowany i razem z nowym
Dworcem Autobusowym tworzy nowoczesny węzeł komunikacyjny. (Więcej informacji inwestycji
na str. 24). Na dachu budynku zrekonstruowano
wieżyczkę, która jest widoczna na kilku starych
pocztówkach przed 1930 rokiem. Na peronie zachowała się do dziś drewniana wiata, odrestaurowana już w 2019 roku.

Stara Ustka – dawna osada rybacka

Obelisk fundowany przez pożarników województwa słupskiego w 1985 roku, upamiętniający poległych pożarników polskich stoi w Parku
Usteckich Stoczniowców.

Z tężni mogą korzystać również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wokół
budynku ustawiono także ławeczki, na których można odpocząć, czekając na możliwość
skorzystania z inhalacji. W pogodne dni parowanie solanki jest intensywniejsze i nawet na
zewnątrz pawilonu odczuwalna i widoczna jest
lecznicza mgiełka.
Solankę udostępnia właściciel ujęcia – Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. Tężnia solankowa czynna
jest codziennie od 8:00 do 22:00 przez 8 miesięcy w roku. Nie funkcjonuje w okresie zimowym.
Ostatni medal okolicznościowy 15 koron usteckich, wydany w 2020 roku, przedstawia tężnię solankową w Ustce.
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Wzdłuż

promenady nadmorskiej

WSCHÓD
Ustka jest miejscowością o statusie uzdrowiska. Przyjeżdżają tu kuracjusze, aby leczyć schorzenia
reumatyczne, układu krążenia czy przemiany materii. Zaletą lokalnego mikroklimatu jest nadmorskie
powietrze bogate w jod, sole wapnia i magnezu wspomagane ujemną jonizacją. Aerozol morski stanowi naturalny czynnik leczniczy w leczeniu chorób dróg oddechowych oraz alergicznych i właśnie
dlatego również spacery plażą i promenadą zaliczają się do kuracji zdrowotnych.
22. Promenada Nadmorska

Pieszy trakt nadmorski zbudowano dla kuracjuszy już około 1875 roku. Znajdują się tu jeszcze obiekty pozostałe po XIX–wiecznych zabudowaniach m.in. dawny Pawilon Zdrojowy, czyli
Kurhaus-Pavillon, wybudowany ok. 1900 roku. Na
parterze mieściła się przestronna restauracja. Na
starych pocztówkach sprzed 1945 roku widoczny
jest biegnący wzdłuż całej fasady taras z balustradą
wspartą na kolumnach. Po jego prawej stronie, zobaczymy też dawny pawilon muzyczny, w którym

dla kuracjuszy przechadzających się promenadą,
przygrywała niegdyś orkiestra. Wzdłuż promenady
znajdują się witryny City Light z plakatami informującymi o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Tu
też stoi ławeczka solarna, emitująca zasięg Wi-Fi
w promieniu 20 metrów oraz gniazda USB. Promenada była kilkakrotnie przedłużana. Dziś ma
już ponad 2 kilometry długości. Idąc nią od kanału
portowego dojdziemy praktycznie do granic miasta na wschodzie. Wzdłuż traktu ustawiono ławki,
na których można odpocząć i posłuchać szumu

morza. W sezonie to właśnie promenada tętni życiem – odbywają się tu koncerty i kiermasze, a w licznych straganach można kupić usteckie pamiątki.

23. Zakład Przyrodoleczniczy

29. Dom Pracy Twórczej (ZPAP).

Obok skweru przylegającego do Promenady
Nadmorskiej stoi budynek dawnych cieplic, późniejszego Zakładu Przyrodoleczniczego zbudowanego w 1911 roku. Budynek wyróżnia się charakterystycznym hełmowym dachem – powstał według
projektu architekta Heinricha Dunkela, który projektował również zakład kąpielowy w Sopocie.
Mieściły się tu pierwotnie 22 kabiny lecznicze. Do
1974 roku Ustka była oddziałem Przedsiębiorstwa
Połczyn Zdrój, 4 lata później zyskała samodzielność uzdrowiskową, a w 1988 roku otrzymała status miasta uzdrowiskowego. W pobliżu powstały
3 domy sanatoryjne: Tęcza, Radość oraz Promyk.

24. Muzeum Minerałów
Mieści się w zabytkowym bunkrze przy ulicy Limanowskiego, równoległej do promenady. W podziemnych korytarzach o długości ok. 100 metrów
można oglądać niecodzienne eksponaty geologiczne, m.in. największy w Polsce kryształ górski.

27. Fryderyk Chopin
Na skraju Parku Zdrojowego przyległego do
promenady, który został założony około 1875
roku, stoi Pomnik Chopina. Postać kompozytora
w rozwianej pelerynie idzie w kierunku morza.
Rzeźba została odsłonięta podczas obchodów
Dni Morza w 1979 roku jako dar ministra kultury
i sztuki dla Ustki. Autorką pomnika jest Ludwika
Kraskowska-Nitschowa, która w swojej kolekcji
może pochwalić się także projektem Warszawskiej Syrenki. Przy promenadzie, naprzeciw parku, warte uwagi są dwa charakterystyczne okazy
czarnej sosny, które znajdują się na liście czerwonej księgi gatunków zagrożonych.

Wpisany do rejestru zabytków XIX-wieczny
dworek, położony na rogu ulic Chopina i Kopernika ok. 50 metrów od plaży, jest jednym z najciekawszych i najlepiej zachowanych obiektów w Ustce. Zaraz po wojnie stał się siedzibą Domu Pracy
Twórczej Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków. Dworek jest otoczony ogrodem,
a secesyjny wystrój wnętrz stwarza niepowtarzalny
klimat. Na szczególną uwagę zasługują kute balustrady i ogrodzenie, witrażowe okna w wieżyczce
czy intarsjowany sufit werandy. Sala jadalna znajduje się w dawnej stajni. 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 artystyczno–konferencyjne.

30. Ławeczka Ireny Kwiatkowskiej
Irena Kwiatkowska, doskonała polska aktorka,
przez wiele lat przyjeżdżała na wakacje do Ustki
i często siadywała na ławeczce przy promenadzie.
Z inicjatywy mieszkańców Ustki w 2012 roku powstał oryginalny pomnik zaprojektowany przez
poznańskiego rzeźbiarza Rafała Nowaka przy współpracy z rzeźbiarzem Piotrem Garstką i odlewnikiem
Piotrem Szmytem. Pani Irena siedzi na ławce uformowanej ze zwoju taśmy filmowej i spogląda zamyślona
w kierunku morza. Można się do niej przysiąść.

28. Umierający Wojownik

25. Hotel Alga,
dawny Ostseestrand Hotel
Budynek powstał w roku 1900 i jest wpisany do
rejestru zabytków. Wyróżnia się charakterystyczną
werandą od frontu i wewnętrznym patio.

26. Villa Red
Przy ulicy Żeromskiego, przed
głównym wejściem na Promenadę
Nadmorską widać duży, reprezentacyjny budynek z czerwonej
cegły. Jest to tzw. Villa Red – dawna
willa Conrada Westphala, jednego ze słupskich przedsiębiorców.
Wielkością i wystrojem przypomina raczej miejską kamienicę. Jej powstanie datuje się na 1886 rok, która to data znajduje się nad wrotami
dawnej stajni zbudowanej obok
głównego budynku. Od strony
północnej budynku stajni, pomiędzy oknami, umieszczono w medalionach rzeźby łbów końskich.

Pomnik został zaprojektowany przez Josepha Thoraka, ulubionego rzeźbiarza nazistów.
Został on odsłonięty w 1922 roku i widniała na
nim inskrypcja: Naszym poległym żołnierzom,
ponieważ upamiętniał on mieszkańców Ustki,
którzy zginęli w I wojnie światowej. Po wojnie
zmieniono napis na: Bezimiennym bohaterom
wojen światowych – społeczeństwo Ustki. Dzisiaj na pomniku nie ma żadnej inskrypcji. Postać
upadającego wojownika trzyma tarczę, na której widnieje ustecki herb.

31. Park Linowy Na Wydmie
Park linowy usytuowany jest około 150 m od
plaży, przy Trakcie Solidarności, w sąsiedztwie małej wydmy. Silnych wrażeń dostarczyć może wspinaczka na 4 trasach o różnych stopniach trudności,
z których najłatwiejsza przeznaczona jest dla dzieci
już od trzeciego roku życia.

32. Biblioteka
Biblioteka przez cały rok realizuje projekty kulturalne i animujące czytelnictwo, organizując spotkania autorskie z najlepszymi polskimi pisarzami.
Z usług biblioteki korzystać mogą również wczasowicze i kuracjusze. Ciekawe inicjatywy ostatnich
lat, takie jak mini-gra miejska lub tzw. „Biblioteka na
plaży”, zyskiwały wielu zwolenników, dla których
przygoda z książką wzbogaciła się o działania wychodzące poza mury bibliotecznych pomieszczeń.

Biblioteka Miejska, ul Kopernika 22,
tel. 59 814 60 83, 502 028 942
www.biblioteka.ustka.pl
01.07.–31.08. pn. 8:00–16:00, wt.–pt. 9:00–17:00
Poza sezonem: pn. 10:00–16:00, wt.–czw. 9:00–17:00
pt. 10:00–18:00, sb. 10:00–14:00

Muzeum Minerałów, ul. Limanowskiego przy Promenadzie Nadmorskiej
tel. 603 081 763
01.07.–31.08. 10:00–20:00
01.04.–30.06 oraz 01.09.–31.10. 11:00–17:00
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Port i Ustka zachodnia
33. Port
W 1337 roku rajcy słupscy kupili od
rodu Święców port u ujścia rzeki Słupi
do Bałtyku. Zobowiązali się przekazywać
rycerzom co roku parę butów lub jej równowartość wynoszącą 8 słowiańskich groszy. Pierwotnie falochrony o długości 55
metrów, zbudowane były z drewnianych
skrzyń wypełnionych kamieniami. Ustka
przyjmowała towary z Europy zachodniej
takie jak narzędzia metalowe czy wina reńskie i francuskie oraz ryby. Sprzedawano
głównie zboże, smołę, drewno, wyroby
z bursztynu. Słupsk razem z portem w Ustce był od 1382 roku członkiem Związku
Miast Hanzeatyckich. Szybki rozwój infrastruktury, a co za tym idzie – handlu, spowodował, że już pół wieku później Ustka
stała się największym portem na wschodzie Księstwa Pomorskiego. Port w Ustce

okres rozkwitu przeżywał kilkakrotnie, kilka
razy również był niszczony przez sztormy
lub podupadał na skutek załamania się
handlu morskiego. Na przełomie XIX i XX
wieku, w czasach statków parowych, nastąpiła ponowna modernizacja portu.
W 1871 roku wybudowano stację pilotów
portowych. Obsługa portu zakupiła pływającą pogłębiarkę kanału portowego.
Powstały falochrony o długości około
400 metrów zbudowane z kamieni, które przywożono tu ze Szwecji, a w 1903
roku zakończono budowę betonowych
falochronów portu, co znacznie zahamowało nanoszenie piasku przez prądy
morskie do ujścia rzeki. Na przełomie XIX
i XX wieku port uzyskał połączenie kolejowe przez doprowadzenie torów wzdłuż
obu nabrzeży. Obecnie ustecki port ma
charakter rybacki i pasażerski. Zmodernizowana została też marina jachtowa.
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Port i Ustka zachodnia
34.Spichlerze portowe
i żurawik do przeładunku
towarów

Przy ulicy Zaruskiego znajduje się najstarszy
spichlerz. To budynek z czerwonej cegły, w którym dziś mieszczą się m.in. Restauracja Spichlerz
oraz Centrum Aktywności Twórczej. Przy Bulwarze
Portowym, w jednym ze spichlerzy dawnej firmy
„Geiss” mieści się również restauracja,,Tawerna Portowa”. Oba te obiekty pamiętają jeszcze
drewniane żaglowce.
Po zachodniej stronie
kanału portowego dominuje w krajobrazie
szary elewator zbożowy i żurawik przeładunkowy. Ziarno przesypywano stąd wprost
do ładowni statków.
Po zachodniej stronie
w latach 1886-1888
powstał również magazyn spirytusu, który
mógł pomieścić 2,5
mln litrów. Po ten towar regularnie przypływały do Ustki tankowce z Hamburga.

35. Kładka
obrotowa

Obrotowa kładka
dla pieszych, nad kanałem portowym to biała,
ażurowa konstrukcja
powstała w 2013 roku,
która łączy brzegi Słupi
i przez którą można dostać się do zachodniej
części miasta. Dla pieszych otwierana jest
w ciągu dnia o pełnych

godzinach na 20 minut, o ile prędkość wiatru nie
przekracza 10 m/s. Pylon kładki, na którym umieszczona jest kamera przekazująca panoramę portu
on-line, ma 24 metry wysokości. Długość mostu zawieszonego na 10 stalowych linach wynosi ponad
57 metrów, a konstrukcja waży 40 ton i obraca się
o 85,5°. W razie potrzeby przez kładkę może przejechać pojazd o wadze do 7,5 tony.

36. Bunkry Blüchera

Przed II Wojną Światową, przy zachodnim falochronie na wydmie, Niemcy zbudowali Baterię
Przeciwlotniczą i Zaporową „Blücher”, nazwaną
tak na cześć generała Blüchera, dowódcy słupskiego pułku kawalerii, który około 1801 roku
skierowany był na naszą część wybrzeża do obrony przed Anglikami. Z baterii zachowały się do
dziś cztery żelbetowe działobitnie dla armat 105
mm. W podziemnej części znajdowały się stano-

wiska dowodzenia, schrony oraz maszynownia,
w której umieszczony był agregat prądotwórczy.
Na tym terenie znajduje się obecnie Park Atrakcji
i Rozrywki „Bunkry Blüchera”. W podziemnych
pomieszczeniach odtworzone zostały bardzo
realistycznie sceny z życia żołnierzy niemieckich.
Manekiny w mundurach, makiety, zdjęcia oraz filmy mają przybliżyć zwiedzającym zdarzenia, które miały miejsce w czasie wojny w Ustce i okolicy.
Na powierzchni wokół bunkrów znajdują się m.in.
strzelnica ASG, paintballowa oraz tor łuczniczy.

37. Pomnik św. Nepomucena

Przy Stacji Ratownictwa Morskiego umieszczono pomnik przedstawiający patrona tonących
– św. Jana Nepomucena, praskiego kanonika
i męczennika, który został zrzucony z Mostu Karola do rzeki Wełtawy w 1393 roku. Pierwotnie pomnik ten stał w miejscu, gdzie dziś jest Syrenka.

Bunkry Baterii Blüchera
ul. Bohaterów Westerplatte
tel. 698 669 446, 797 384 357, 602 158 736
www.bunkryustka.pl
Czynne codziennie:
01.07.–31.08. 9:00–21:00
01.09.–31.10. oraz 01.03.–30.06. 10:00–18:00
01.11.–28.02. 10:00–16:00
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Port i Ustka zachodnia

38. Trzecie molo

Budowę falochronu ok. 1500 metrów na zachód od dzisiejszego portu rozpoczęto w 1937
roku. Niemcy planowali stworzyć duży port morski.
Zachodnie molo miało mieć długość 1600 metrów
i łukiem skręcać w kierunku przedłużonego mola
wschodniego. Port miał mieć głębokość 10 metrów i przyjmować duże statki o większym zanurzeniu. Bezpośrednio do terminalu miała dochodzić
linia kolejowa. Budowa została przerwana przed
wybuchem II Wojny Światowej, a pozostałości
wielkiej inwestycji stanowią dziś atrakcję turystyczną Ustki. Żelbetonowa konstrukcja sięga około 200
metrów w morze.

39. Stawek Upiorów
(Seekenmoor)

Malownicze oczko wodne, owiane mrocznymi
legendami to tzw. Stawek Upiorów usytuowany
przy torach kolejowych, niedaleko przystanku Ustka–Uroczysko. Według legendy, utonęła w nim kareta dziedzica z Lędowa, ponieważ woźnicę zwiodły
błędne ogniki duchów nad taflą stawku. Oczywiście
w mgliste wieczory nad powierzchnią wody można wyobrażać sobie tajemnicze postacie i duchy.
A w dzień warto się wybrać nad Stawek Upiorów,
bo to rzeczywiście jest miejsce pełne uroku.
Legendę o dziedzicu z Lędowa oraz wiele innych ciekawych opowieści znaleźć można w książce „Legendy Ustki i Ziemi Słupskiej”, którą można nabyć w usteckich punktach Centrum Informacji
Turystycznej.

TRZECI
MOLO
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40. Tablica upamiętniająca
Mieczysława Kościelniaka

Mieczysław Kościelniak był wybitnym artystą, studentem profesora Józefa Mehoffera.
Jako więzień obozu Auschwitz działał w konspiracji oraz dokumentował rzeczywistość
obozową i przemycał ilustracje poza obóz.
Zbiór ok. 300 jego rysunków znajduje się
w Oświęcimiu. Po wojnie Mieczysław Kościelniak był też jednym z twórców tego muzeum.

W 1980 roku został, jako jeden z nielicznych
Polaków, członkiem elitarnego Stowarzyszenia Intelektualistów Europejskich (SEC).
W latach 1979-1989 mieszkał w Ustce i tu też
został pochowany w 1993 roku. W stulecie
urodzin, w 2010 roku, mieszkańcy Ustki uhonorowali artystę tablicą pamiątkową.
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Najwcześniejsze kulinarnogastronomiczne tradycje
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, miała duże wzięcie.
Inny nurt kulinarno-gastronomiczny w Ustce
wiązał się z letniskową funkcją osady. Od około
1800 roku do Ustki każdego lata przyjeżdżali
wczasowicze. 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.
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 umiarkowane” i panuje tu
„ton niewyszukany”. W XX wieku sytuacja zaczęła się zmieniać. Już w czasie I wojny światowej
sława usteckich wędzonych szprotek dotarła aż
do Francji. Dziś w Ustce jest około stu lokali ga-

Usteckie

smaki Bałtyku
stronomicznych do wyboru. Na pierwszym miejscu są oczywiście restauracje i smażalnie ryb, ale
również pizzerie i bary. Bardzo smaczne dania
serwują też Stołówka przy Szkole Podstawowej
nr 1 oraz „Bar Klusek”. Miłośników słodkich deserów kuszą liczne kawiarnie, lodziarnie i ciastkarnie. Nie brakuje też winiarni.
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.
Z usteckich restauracji słynących z pysznych dań
rybnych (i nie tylko) warto wymienić dzisiejszego
„Columbusa”, stałym bywalcom Ustki znanego dawniej jako „Korsarz”. Rybne dania 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. Trzeba też
wspomnieć o restauracji „Sardynka” (dawnej
„Syrence”), serwującej oryginalne rybne dania.
W 2011 roku Magda Gessler przeprowadziła tam
„kuchenną rewolucję”. Niebanalne propozycje
kulinarne proponuje też restauracja „7 Niebo”.
W dzielnicy willowej na uwagę zasługuje lokal
Bistro&Cafe „U Przyjaciół”. Dużym powodzeniem

cieszą się podawane na przystawkę śledziki, przygotowywane wg własnej receptury.
Wzdłuż kanału portowego znajduje się również
wiele mniejszych smażalni oferujących dania ze
świeżych ryb. Powstałe w starych, ceglanych spichlerzach tawerny przyciągają smakoszy nie tylko
smacznymi daniami, ale również ciekawym, stylowym wystrojem wnętrz. Przy restauracjach „Ust-Ryb” i „Alga” po zachodniej stronie portu, mieszczą się też sklepy rybne. Lokalne smaki pomorskie
uzupełnia sławna już gęsina z „Gospody Swołowo”. Można ją także nabyć w sezonie letnim w CIT.
Nie brakuje również w Ustce lokali z pysznymi słodkościami. „Usteckie Krówki”, wyrabiane
w „Café Mistral”, uznawane za produkt regionalny,
cenione są za niepowtarzalną recepturę. Jeśli ktoś
jest amatorem deserów i kawy, na pewno zwabią
go Palarnia Kawy Jabłonowscy, kawiarnia „AniAni”
przy skwerku z fontannami lub Mistral „Na Fali”
w zachodniej części portu. Można wstąpić również na tradycyjne „Lody Usteckie Chomczyński”
albo do „Góry Lodowej”. Natomiast w „Tu i Teraz”
oprócz lodów prawdziwych z manufaktury można
skosztować także gorących pączków. Koneserów
wytrawnych trunków natomiast skuszą na pewno
„(Nie)Winna Piwniczka” oraz Herbaciarnia przy
ulicy Marynarki Polskiej z klimatyczną galerią sztuki.

BAZA GASTRONOMICZNA CZŁONKÓW LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „USTKA I ZIEMIA SŁUPSKA”
ul. Wróblewskiego 7 (gimnazjum),
BAR KLUSEK
59 814 72 10, 533 309 808 www.klusekustka.pl
Ustka obiady z dowozem
BISTRO KLUSEK
ul. Legionów 1, Ustka obiady z dowozem
59 814 72 10, 533 309 808 www.klusekustka.pl
BAR POD STRZECHĄ
ul. Marynarki Polskiej 59, Ustka
59 814 40 60, 602 183 842 www.podstrzecha.pl
GOSPODA SWOŁOWO
Swołowo 8, 76 – 200 Swołowo
609 814 233
fb
RESTAURACJA SARDYNKA
ul. Marynarki Polskiej 32a, Ustka
59 814 96 03, 604 210 167 www.syrenkaustecka.pl
STOŁÓWKA W SZKOLE NR 1 OBIADY DOMOWE ul. Darłowska 18
530 557 339
www.obiady-ustka.pl
TAWERNA COLUMBUS
ul. Limanowskiego 1, Ustka
510 606 404
www.columbus.pl
TAWERNA RÓŻA WIATRÓW
Promenada Nadmorska 5, Ustka
602 623 845
CAFE MISTRAL – KRÓWKA USTECKA
ul. Kaszubska 9, Ustka
501 527 578
www.cafemistral.ustka.pl
CAFE MISTRAL – NA FALI
Port zachodni za kładką
501 527 578
www.mistralnafali.ustka.pl
CAFE MISTRAL – TU I TERAZ
ul. Marynarki Polskiej 73
501 527 578
www.cafemistral.ustka.pl
PORTOBELLO CAFE
ul. Bulwar Portowy 5, Ustka
605 944 446
www.portobello-ustka.pl
KAWIARNIA "ANI ANI"
ul. Czerwonych Kosynierów 22, Ustka
736 313 580
www.anianicafe.pl
HERBACIARNIA I (NIE)WINNA PIWNICZKA
ul. Marynarki Polskiej 14, Ustka
59 814 48 83
fb
U PRZYJACIÓŁ – Bistro & Cafe
ul. Żeromskiego 10, Ustka
501 527 578
www.bistroustka.pl
UST-RYB Sklep całoroczny i smażalnia sezonowa ul. Krótka (Pasaż Bałtycki) i Westerplatte 38 PORT, Ustka 59 814 58 78, 601 661 680 www.ust-ryb.com.pl
GOSPODARSTWO PASIECZNE PSZCZÓŁKA
ul. Chabrowa 2, Ustka
59 814 32 44, 606 456 155 fb
PASIEKA WĘDROWNA BARĆ
Krzemienica 22, gm. Słupsk
501 163 294, 501 163 295 www.pasieka-krzemienica.pl
SPÓŁKA PROMENADA
ul. Promenada Nadmorska 1-8, Ustka
59 814 52 18

REKLAMA

23

REKLAMA

24

Nowe
inwestycje
w Ustce
Park im. Jana Pawła II,
dawny Zaułek Kapitański
w nowej odsłonie
W 2021 roku rozpoczęto przebudowę Parku
im. Jana Pawła II w ramach projektu „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin
Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela i Mikołaja oraz
nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”. Rozmiary i położenie kościoła, który
do 1889 roku stał w Zaułku Kapitańskim, niegdyś
centralnym punkcie małej osady rybackiej, przybliża nam metalowa konstrukcja umieszczona
zgodnie z zarysami odkrytych kilka lat temu fundamentów. Nowe zagospodarowanie terenu
z elementami małej architektury oraz oświetleniem zewnętrznym zostało zrealizowane przy
udziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Rewitalizacja dworca klejowego
i budowa transportowego
węzła integracyjnego w Ustce
W ramach rewitalizacji odnowiona została elewacja oraz dach zabytkowego budynku dworca. Odtworzono też charakterystyczną wieżyczkę, wzorując się
na archiwalnych zdjęciach. Rozszerzono działalność
dworca o kolejne pomieszczenia, m.in. powstała
wypożyczalnia rowerów i przechowalnia bagażu, poprawiono rozwiązania funkcjonalne i dostosowano je
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na poziomie
wiaduktu pozostały pomieszczenia do obsługi pasażerów: poczekalnia, kasy, informacja turystyczna, toalety.
Dostęp do poszczególnych kondygnacji jest zapewniony z głównej klatki schodowej dworca oraz z windy.
Winda łączy również wiadukt z poziomem peronów.
Budowa dworca autobusowego to inwestycja
obejmująca nowy budynek, trzy zadaszone perony, parking dla busów, miejsca postojowe dla
samochodów osobowych, postój taxi i Kiss&Ride
oraz parking rowerowy Bike&Ride. Do dworca doprowadzono nowe ciągi komunikacyjne tj. jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe.
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Wydarzenia 2021
26-27 czerwca
Dni Morza

31 lipca
Sound of Gravity

3-4 lipca
Festiwal Ulicznych Reakcji Artystycznych

4-8 sierpnia
Ustka Charlotta Sailing Days

9-10 lipca
Grand Lubicz Festiwal Światła

14-15 sierpnia
Dożynki Rybne- Święto Ustki

16-18 lipca
Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce

29 czerwca-17 sierpnia
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

25 lipca
Formoza Challenge

lipiec i sierpień
Bezpłatne wycieczki z przewodnikiem
Więcej informacji na visit.ustka.pl
oraz na fb/ustkanafali
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Baza noclegowa
Hotel Aleksander 2*
Hotel Alga 2*
Hotel Jantar 3*
Hotel Lubicz Wellness & Spa 4*
Hotel Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka 5*
Hotel Morze 3*
Hotel Rejs
Hotel Royal Baltic 4*
Hotel Stach 2*
Hotel The Sun By Lubicz
Hotel Ustka 2*
Pensjonat & Cafe Portobello
Zajazd Dajana

USTKA – HOTELE, PENSJONATY, ZAJAZDY
ul. Beniowskiego 2a, Ustka
59 815 21 80, 59 814 58 05
ul. Chopina 2, Ustka
59 814 72 11, 501 068 078
ul. Wczasowa 14, Ustka
59 814 40 93
ul. Grunwaldzka 14, Ustka
59 814 31 02, 59 814 31 03
ul. Wczasowa 4, Ustka
59 841 82 00, 506 237 789
ul. Marynarki Polskiej 22, Ustka
59 815 52 00, 59 815 20 27
ul. Marynarki Polskiej 51, Ustka
59 814 78 50
ul. Wczasowa 26, Ustka
59 814 77 35, 607 107 855
ul. Słowiańska 4B, Ustka
59 815 22 00
ul. Chopina 2A
59 841 82 50, 506 237 775
ul. Wczasowa 25, Ustka
59 814 40 84
ul. Bulwar Portowy 5, Ustka
605 944 446
ul. Chopina 9, Ustka
59 814 48 65

www.hotelaleksander.com.pl
www.hotelalga.pl
www.jantar-ustka.pl
www.hotel-lubicz.pl
www.grandlubicz.pl
www.morze-ustka.pl
www.hotelrejs.com
www.royal-baltic.pl
www.hotelstach.com
www.thesun.pl
www.hotel-ustka.eu
www.portobello-ustka.pl
www.hotelaleksander.com.pl

USTKA i PRZEWŁOKA – OŚRODKI WYPOCZYNKOWE, CAMPINGI, DOMY WCZASOWE, SCHRONISKA I INNE
Ośrodek Wczasowy Albatros
ul. Wczasowa 15a, Ustka
59 814 51 75, 506 523 342 www.albatros-ustka.afr.pl
Ośrodek Archipelag
ul. Wczasowa 8, Ustka
59 814 46 28, 603 156 156 www.archipelag.ustka.pl
ul. Gen. Grota-Roweckiego 9,
Kompleks Wypoczynkowo-Rekreacyjny Borowinka
59 814 69 85, 607 060 437 www.borowinka.pl
Przewłoka k/ Ustki
Camping Morski 101
ul. Armii Krajowej 4, Przewłoka k/Ustki
59 814 47 89, 604 486 413 www.morski101.pl
Ośrodek Wczasowy Dagmor
ul. Storczykowa 6, Ustka
59 814 99 30, 507 721 855 www.dagmor.pl
Pomorze Health&Resort
ul. Kościuszki 19, Ustka
59 815 23 00
www.pomorzeresort.pl
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy Ewa
ul. Rybacka 7, Ustka
59 814 52 81, 601 631 167 www.ewa.ustka.pl
Dom Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny
ul. Niemcewicza 22, Przewłoka k/Ustki
691 913 513
www.rehabilitacja-noclegi.ustka.pl
Lawendowa Przystań
Ośrodek Wypoczynkowy Niewiadów
Uroczysko 6, Ustka
59 814 49 86, 603 864 016 www.niewiadow-ustka.pl
Dom Wczasowo Sanatoryjny Perła
ul. Wczasowa 27, Przewłoka k/Ustki
59 814 64 09, 504 250 434 www.perla-ustka.pl
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Pomorze
ul. Kościuszki 15, Ustka
59 814 49 67, 59 814 96 84 www.orwpomorze.pl
Ośrodek Wypoczynkowy
ul. Wrzosowa 1, Ustka
59 815 20 20, 500 045 176 www.przystanukapitana.ustka.pl
Przystań U Kapitana
Ośrodek Wypoczynkowy Radość
ul. Limanowskiego 10, Ustka
59 814 40 75
www.naturatour.pl
Ośrodek Kolonijno-Wczasowy Skaut
ul. Darłowska 2, Ustka
59 814 65 74, 604 608 342 www.skaut.tp1.pl
Dom Wypoczynkowy Słoneczna
ul. Wczasowa 6, Ustka
59 814 52 42, 693 824 887 www.sloneczna.ustka.pl
Sanatorium Tęcza
ul. Chopina 1/3, Ustka
59 814 40 91
www.tecza.tp1.pl
Ośrodek Wypoczynkowy Uroczysko
ul. Uroczysko 3, Ustka
601 991 188
www.uroczysko-ustka.pl
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Włókniarz
ul. Wczasowa 15, Ustka
59 814 70 69, 669 155 600 www.wlokniarz-ustka.pl
Ośrodek Wczasowy Zacisze
ul. Wczasowa 12, Ustka
59 814 43 05, 504 013 798 www.zaciszeustka.pl
Schronisko Młodzieżowe Adventure
ul. Darłowska 3 B, Ustka
517 083 015
www.adventure.edu.pl
USTKA, PRZEWŁOKA, WODNICA, LĘDOWO – APARTAMENTY, MIESZKANIA, DOMY WILLOWE, POKOJE GOŚCINNE
Apartament Bryza
ul. Promenada Nadmorska 11, Ustka
500 217 813
Apartament Bursztynowy
ul. Kilińskiego 3/16, Ustka
501 752 849, 602 220 626
Apartament Ewa
ul. Na Wydmie 1/26, Ustka
660 435 833
Apartament Biały
ul. Sprzymierzeńców 18/2, Ustka
609 814 233
Apartamenty Ahoj
ul. Marynarki Polskiej 55/2, Ustka
502 757 310, 508 318 137
Apartamenty Arkadia
ul. Ogrodowa 7, Wodnica k/Ustki
604 321 661, 608 779 554
www.ustkapokoje.com
Apartamenty Bingo
ul. Armii Krajowej 36, Przewłoka k/Ustki 502 592 876, 520 592 780
www.bingoustka.pl
Apartamenty Columbus
ul. Limanowskiego 1, Ustka
500 520 520
www.columbus.pl
Apartamenty Dom Pod Kotwicą
ul. Rybacka 8, Ustka
602 294 792, 604 574 233
www.pod-kotwica.afr.pl
Apartamenty 3 Fale
ul. Marynarki Polskiej 64C, Ustka
601 719 020
www.3fale.pl
Apartmenty Park
Lędowo 1A, k/Ustki
601 430 035, 607 634 616
www.park-hotel.pl
Apartamenty Spokojna Przystań
ul. Żeromskiego 18/2, Ustka
516 130 148, 500 658 550
www.apartamentyustka.eu
Apartamenty Sun&Snow
ul. Wczasowa 2B, Ustka
608 313 363, 532 856 110
www.sunandsnow.pl
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Baza noclegowa
Apartamenty Usteckie
Apartamenty Ust-Ryb

ul. Na Wydmie 8/13 i ul. Liliowa 9, Ustka
ul. Grunwaldzka 17, Ustka

59 842 15 31, 501 476 209
59 814 58 78, 601 661 680

Nad-Morskie Apartamenty

ul. Sprzymierzeńców 16/1, Ustka

509 209 832

Ustka Apartamenty
Apartamenty Victoria
Mieszkanie Martyna
Mieszkanie Na Kopernika
Mieszkanie Na Wróblewskiego
Dom Turysty Doma
Domek Całoroczny Nadmorskie Marzenie
Domek Pod Lipą
Domki Całoroczne Klif
Domki Letniskowe I Pole Namiotowe Osir
Domki Letniskowe Agro-Grucha
Domki Letniskowe A MORZE USTKA
Domki Letniskowe Krzyś I Wojtek
Domki Letniskowe Marina Holiday
Domki Letniskowe U Stefana
Domki Letniskowe Turystyka Viktoria
Gościnny Dom Letni Róża Wiatrów
Dom Wakacyjny Solano
Dom Wakacyjny Mistral
Dom Willowy Barbara L.
Dom Willowy Letnisko Przy Bursztynowej
Dom Willowy Przy Neptunie I i II
Willa Barwna
Willa Idylla I Willa Idylla II
Willa Komandor I i Willa Komandor II
Willa Pod Żaglami
Willa Promyk
Willa Sapieha
Villa Aronia
Villa L’arte
Villa Mistral
Villa Red
Villa Wenel
Pokoje Gościnne A’la Perła
Pokoje Gościnne Aida
Pokoje Gościnne Amber
Pokoje Gościnne Anna
Pokoje Gościnne Arka
Pokoje Gościnne Arkadia
Pokoje Gościnne Aster
Pokoje Gościnne Bartek
Pokoje Gościnne Bursztynowe
Pokoje Gościnne Chata Rybacka Saule
Pokoje Gościnne Danusia
Pokoje Gościnne Domus
Pokoje Gościnne Dworek Różany

ul. Wczasowa 2, Ustka
ul. Na Wydmie 6, Ustka
ul. Wczasowa 5/34, Ustka
ul. Kopernika 16/ 16, Ustka
ul. Wróblewskiego 2/21, Ustka
ul. Wilcza 22, Ustka
ul. Morska 17A/3, Os. Przewłoka k/Ustki
Przewłoka 31, k/Ustki
ul. Kasprowicza 10, Przewłoka k/Ustki
ul. Grunwaldzka 35, Ustka
Przewłoka 34, Przewłoka k/Ustki
ul. Ogrodowa 1c, Wodnica k/Ustki
ul. Kopernika 7, Ustka
ul. Nałkowskiej 4, Przewłoka k/Ustki
ul. Dunina 15, Ustka
ul. Armii Krajowej 32, Przewłoka k/Ustki
ul. Słowiańska 9, Ustka
ul. Pomorska 3, Ustka;
ul. Kaszubska 9, Ustka
ul. Kopernika 4/2, Ustka
ul. Bursztynowa 21, Ustka
ul. Jagiellońska 4 i 6, Ustka
ul. Ogrodowa 11, Wodnica k/Ustki
ul. Sprzymierzeńców 2, Ustka
ul. Mickiewicza 17 i 21, Ustka
ul. Sprzymierzeńców 9, Ustka
ul. Łąkowa 4, Ustka
ul. Lipowa 4, Ustka
ul. Mickiewicza 15, Ustka
ul. Mickiewicza 19, Ustka
ul. Żeromskiego 10, Ustka
ul. Żeromskiego 1, Ustka
ul. Kościuszki 1, Ustka
ul. Perłowa 3, Ustka
ul. Słowackiego 4, Przewłoka k/Ustki
ul. Krokusowa 26, Ustka
ul. Wilcza 27, Ustka
ul. Sportowa 4
ul. Darłowska 5B, Ustka
ul. Pułaskiego 39, Ustka
ul. Kopernika 10/2, Ustka
ul. Marynarki Polskiej 68, Ustka
ul. Kaszubska 4, Ustka
ul. Grunwaldzka 63, Ustka
ul. Marynarki Polskiej 66, Ustka
ul. Limanowskiego 6, Ustka

59 814 90 01, 601 155 499
503 004 665, 502 665 628
501 927 933
691 572 254
887 127 676
59 814 56 23, 601 652 863
660 412 904
503 393 958, 501 806 735
880 623 143
59 814 55 86
602 679 244
518 200 132
604 183 639
504 448 777, 602 230 650
538 281 674
503 004 665, 502 665 628
59 814 48 72, 691 015 234
693 777 984
501 527 578
668 148 378
500 045 248, 511 743 901
59 814 95 18, 500 209 377
603 611 071, 604 205 715
609 020 109
887 602 041, 607 666 692
796 991 140
780 039 939
607 614 814
605 045 006, 605 074 610
502 104 970
501 527 578
59 814 80 00
59 814 48 85, 501 378 777
506 080 738
669 788 169
696 476 245
503 185 267
669 306 719
696 476 245
59 814 91 54, 606 109 683
503 689 543
500 092 195
59 814 54 94, 660 722 722
604 091 957
59 814 71 80
59 814 89 81, 602 459 103

www.apartamentyusteckie.pl
www.urlopwustce.pl
www.nad-morskieapartamenty.
weebly.com
www.ustkaapartamenty.pl
www.domkiustka.pl

www.doma.ustka.pl
www.podlipa.wustce.pl
www.klifustka.pl
www.osir.ustka.pl
www.agrogrucha.tp1.pl

www.marina-holiday.pl
www.domkiustka.pl
www.rozawiatrow.nadbaltykiem.pl
www.solanoustka.pl
www.mistral.ustka.pl

www.przyneptunie.com
www.willabarwna.com.pl
www.willaidylla.pl
www.komandor.tp1.pl
www.willapodzaglami.ustka.pl
www.sapieha.nadbaltykiem.pl
www.villaaronia.ustka.pl
www.villalarte.tp1.pl
www.villamistral.ustka.pl
www.villared.pl
www.villawenel.pl
www. alaperla.pl
www.amber.ustka.pl
www.anna-ustka.eu
www.arkadia.ustka.pl

www.saule.ustka.pl
www.ustka-pokoje-danusi.pl
www.idomus.pl
www.dworekrozany.tp1.pl
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Baza noclegowa
Pokoje Gościnne Fala
Pokoje Gościnne Fregata
Pokoje Gościnne Na Kopernika 6/2
Pokoje Gościnne Koga
Pokoje Gościnne Natalia
Pokoje Gościnne Natalka
Pokoje Gościnne Nemo
Pokoje Gościnne Orzechowa Przystań
Pokoje Gościnne Plus
Pokoje Gościnne Pogoda
Pokoje Gościnne Pszczółka
Pokoje Gościnne Przy Plaży
Pokoje Gościnne Przy Żeglarzy
Pokoje Gościnne Ramzes
Pokoje Gościnne Rezidenz Selena
Pokoje Gościnne U Krzysia
Pokoje Gościnne U Hali
Pokoje Gościnne Ust-Ryb
Pokoje Gościnne W Starym Kinie
Pokoje Gościnne Willa Słowackiego

ul. Chopina 9 A, Ustka
ul. Chopina 10 A, Ustka
ul. Kopernika 6/2, Ustka
ul. Westerplatte 3, Ustka
ul. Żeglarzy 1, Ustka
ul. Sprzymierzeńców 43, Ustka
ul. Łąkowa 10, Ustka
ul. Krasickiego 11, Ustka
ul. Marynarki Polskiej 44, Ustka
ul. Sprzymierzeńców 13A, Ustka
ul Chabrowa 2, Ustka
ul. Chopina 12/2, Ustka
ul. Żeglarzy 27, Ustka
ul. Armii Krajowej 73,
Os. Przewłoka k/Ustki
ul. Kosynierów 23, Ustka
ul. Krasickiego 10, Ustka
ul. Krasickiego 26, Ustka
ul. Westerplatte 38, Ustka
ul. Marynarki Polskiej 82, Ustka
ul. Słowackiego 12, Przewłoka k/Ustki

508 318 093
512 279 595
784 224 623
504 194 457
602 894 153, 503 571 102
512 325 105
59 814 54 94, 660 722 722
784 927 434, 880 133 691
605 268 618, 603 977 498
59 814 47 15, 608 415 701
59 814 32 44, 606 456 155
787 633 177
604 410 043

www.fregata-ustka.pl
www.koga.ustka.pl

www.nemo.nadbaltykiem.pl
www.orzechowaprzystan.pl
www.pokojeplus.info
www.ustka-pogoda.pl

505 480 300
696 799 950
784 077 047
663 617 940
59 814 58 78, 502 129 416
602 772 575, 602 274 390
602 623 845, 600 261 651

www.selena.ustka.pl

www.urlopwustce.pl
www.kino.ustka.pl
www.willaslowackiego.pl

BAZA NOCLEGOWA LOT W OKOLICY
BYDLINO, gm. Słupsk
Pokoje Gościnne Barbara
STRZELINKO, gm. Słupsk
Dolina Charlotty Resort & Spa
KRZEMIENICA gm. Słupsk Chałupa Zagrodnika Agroturystyka
Domki Letniskowe Balti
DĘBINA, gm. Ustka
Domki Letniskowe Limagraf
MAGRA Holiday Club
GRABNO, gm. Ustka
Lawendowy Dom Apartament
NIESTKOWO, gm. Ustka
Apartamenty Sea Angel
Apartamenty Bałtyk
PODDĄBIE, gm. Ustka
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy Słowiniec
Kormoran Wellness Medical Spa
Pokoje Gościnne Cyman
Pokoje Gościnne Maszt
Apartamenty I Pokoje Gościnne Fala
Apartamenty Łódź Wikingów
Apartamenty Marina
ROWY, gm. Ustka
Domki Letniskowe Marina
Domki Pod Sosnami
Domki Żeglarzy
Dom Willowy Balaton Rowy
Ośrodek Wypoczynkowy Bryza
Dworek Słoneczko Dom Willowy
SMOŁDZINO,
gm.Smołdzino
Słoneczko Pokoje Gościnne
Camp Classic
SMOŁDZIŃSKI LAS,
gm. Smołdzino
Agroturystyka Pod Dębem
ŻELAZO, gm. Smołdzino
Baza Pod Lasem
JAROSŁAWIEC,
Health Resort & Medical Spa
gm. Postomino
Panorama Morska
RUNOWO, gm. Potęgowo Pałac Pod Bocianim Gniazdem
SŁUPSK
Hotel Atena

ul. Wczasowa 5
Strzelinko 14
Krzemienica 16
ul. Lipowa 2
ul. Sosnowa 16
Willowa 1
Nadrzeczna 2
Niestkowo 32
ul. Promenada Słońca 1
ul. Promenada Słońca 24
ul. Kościelna 16
ul. Słoneczna 7
ul. Leśna 8
ul. Bosmańska 2
ul. Wikingów 1
ul. Bluszczowa 2
ul. Truskawkowa 1
ul. Wrzosowa 6 i 14
ul. Żeglarzy 8
ul. Bluszczowa 10
ul. Bałtycka 8
ul. Leśna 18
ul. Lipowa 5
Smołdziński Las
Smołdziński Las 49
Żelazo 33

691 380 262
59 847 43 00
501 163 294, 501 163 295
661 914 983
606 223 929
509 822 337, 517 534 108
604 597 832, 722 196 147
739 25 25 25
663 999 125
59 846 13 30, 517 117 550
59 814 21 39, 608 293 513
59 814 19 30, 501 871 945
509 658 890, 664 755 256
609 020 109
501 871 933, 508 157 438
504 448 777, 602 230 650
504 448 777, 602 230 650
501 217 994, 501 871 933
698 042 248, 602 458 910
513 088 278, 509 545 584
609 102 981, 609 571 614
59 846 62 43, 604 075 302
59 846 62 43, 502 176 465
691 808 771
669 963 218, 609 884 465
781 515 970

ul. Uzdrowiskowa 15

94 348 29 97, 94 348 29 99

www.panorama-morska.pl

Runowo 23
ul. Kilińskiego 7

59 811 51 49, 602 445 113
59 842 88 14, 535 721 700

www.runowo.pl
www.hotelatena.slupsk.pl

www.dolinacharlotty.pl
www.pasieka-krzemienica.pl
www.balti.pl
www.limagraf.pl
www.magraclub.pl
www.sea-angel.pl
www.baltykapartamenty.com
www.slowiniec.com
www.kormoran-rowy.pl
www.cyman.pl
www.maszt-rowy.pl
www.falarowy.pl
www.lodzwikingow.pl
www.marina-noclegi.pl
www.marina-noclegi.pl
www.domkipodsosnami.pl
www.domkizeglarzy.pl
www.rowy-balaton.pl
www.bryzarowy.pl
www.sloneczko2.afr.pl
www.sloneczko.afr2.pl
www.camp-nad-morzem.pl
www.podlasem.org
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Przydatne adresy Ustka
PKP Infolinia 703 200 200
PKS Słupsk, tel. 59 842 42 56, 789 407 700
Infolinia 703 402 003
POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE
• Komunikacja miejska: LINIA 1
i 2, bezpłatna dla osób uiszczających opłatę uzdrowiskową
• Ustka - Słupsk: LINIA 500,
Nord Express i Ramzes,
• Ustka – Słupsk: LINIA 200, PKS Słupsk,
• Ustka – Rowy
• Autobusy dalekobieżne
POŁĄCZENIE KOLEJOWE CAŁOROCZNE
• Ustka – Słupsk – Ustka - Przewozy Regionalne
WYCIECZKI, AUTOKARY
• En- Tour - organizacja wycieczek do okolicznych atrakcji turystycznych, tel. 697 649 561
• A.D. Eurotrans, ul. Marynarki Polskiej 81 c,
tel. 667 994 570, informacja 703 402 904,
www.adeurotrans.com.pl
• Albatros Travel, ul. Wczasowa 15 a,
- wynajem autobusów, tel. 604 833 368,
- ekologiczny przewóz osób (Eco-line),
tel. 668 088 744,
www.albatros-transport.afr.pl
W RAZIE WYPADKU - NUMER : 112
• Pogotowie Ratunkowe, ul. Mickiewicza 12,
• Pogotowie Energetyczne, tel. 991
• Komisariat Policji, ul. Grunwaldzka 13,
tel. 47 742 07 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 - tel. alarmowy 58 888 23 69,
58 888 22 90, 58 888 22 95
MORSKA STACJA RATOWNICZA
ul. Bohaterów Westerplatte 16,
tel. 59 814 45 51, 505 050 979
URZĘDY
• Urząd Miasta, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3,
centrala - tel. 59 815 43 00
• Kapitanat Portu,
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
• ul. Kopernika 22

• ul. Wilcza 14
• ul. Reja 5
• ul. Wczasowa 27, Ośrodek Perła
w sezonie letnim
dodatkowo agencje pocztowe:
• ul. Limanowskiego (Promenada Nadmorska )
• Filia Urzędu Pocztowego w Rowach,
ul. Bałtycka 4
BEZPŁATNY INTERNET
• Centrum Informacji Turystycznej, (CIT)
ul. Marynarki Polskiej 71,
tel. 59 814 71 70
• Biblioteka Miejska, ul. Kopernika 22,
tel. 59 814 60 83
• Wi-Fi – (+ ładowanie USB) ławeczka solarna
na Promenadzie nadmorskiej
KANTORY
– WYMIANA WALUT
• Centrum Handlowe MARINA,
ul. Grunwaldzka 17
• Hotel Grand Lubicz, ul. Wczasowa 4
• Hotel Lubicz Wellnes&SPA,
ul. Grunwaldzka 14
• Urząd Pocztowy, ul. Marynarki Polskiej 47
BANKI
• Santander Bank Polska S.A.,
-ul. Marynarki Polskiej 68C
+KANTOR+BANKOMAT
• Bank Spółdzielczy SGB,
ul. Marynarki Polskiej 38
+KANTOR+BANKOMAT, ul. Grunwaldzka17,
BANKOMAT
(w Centrum Handlowym MARINA)
• Bank Pekao S.A - ul. Marynarki Polskiej 81C,
BANK +KANTOR+BANKOMAT
• Bank PKO BP - ul. Kopernika 22,
BANK+ KANTOR +BANKOMAT,
ul. Marynarki Polskiej 82, (Kino Delfin)
- BANKOMAT
• Bank Paribas, Bank Polski S.A.
-ul. Marynarki Polskiej 44,
BANK + BANKOMAT
UNIQA UBEZPIECZENIA USTKA
Natalia Lewandowska - Agencja, ul.
Pogodna 2, tel. 59 814 88 04, 604 264 123,
www.ubezpieczeniaustka.pl
ZDROWIE
• Całodobowa, świąteczna oraz nocna
opieka lekarska od godz.18.00 - 8.00
Szpital ul. Mickiewicza 12,
tel. 59 815 42 28, 59 8154 229

Centrum Medyczne PZU Zdrowie
• Poradnia dla dorosłych ul. Kopernika 18,
tel. 59 814 60 11,
• Poradnia okulistyczna ul. Kopernika 22,
tel. 59 814 53 08
• Poradnia chirurgiczna ul. Kopernika 18,
tel. 59 814 53 58
• RTG ul. Kopernika 22, tel. 59 814 53 32
• Poradnia dla dzieci ul. Leśna 10-14,
tel. 59 814 47 43
• Poradnia dla kobiet ul. Leśna 10-14,
tel. 59 814 53 39
• Medycyna Pracy Bursztynowa 11,
tel. 59 814 55 92
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska, ul. Komandorska 54,
Ustka Lędowo
• rejestracja, tel. 261 231 239
• stomatolog, tel. 261 231 476
SKLEP STUDIO ZDROWEGO CIAŁA
ul. Kopernika 16, tel. 59 814 49 58,
602 738 092, www.lewandowicz.com.pl
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
• DOZ Apteka Ustka, ul. Żeromskiego 5,
tel. 800 110 110
• 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
• Auto Serwis Siwiński, ul. Krasickiego 34,
tel. 59 814 52 33
• Mechanika Pojazdowa, ul. Rzemieślnicza 3,
tel: 59 814 45 25,
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Przydatne adresy Ustka
MOTORYZACJA
ul. Rzemieślnicza 4,
tel: 511 565 238,
ul. Rzemieślnicza 6, tel: 664 517 625
• Elektromechanika
– Mechanika Samochodowa,
ul. Westerplatte 11, tel: 604 081 755
STACJE PALIW
• Orlen, ul. Grunwaldzka 1 (+GAZ),
6:00-22:00 (VII-VIII 24h)
• Oktan, ul. Słupska (+GAZ),
6.00-22.00
TAXI
• Auto Taxi Ustka,
ul. Marynarki Polskiej 78,
tel. 601 649 864
• City Taxi (na trasie Ustka-Słupsk)
tel. 59 19 666, 600 879 627, 603 889 629
• Expres Taxi, Grunwaldzka przy stadionie
OSiR, tel. 59 814 59 05
• Nonstop ul. Wilcza, tel. 59 814 65 27
• Taxi BUS 24 Ustka (od 4-8 osób) ul. Marynarki
Polskiej, tel. 882 900 950
• Taxi Nord, tel. 59 814 31 43, 692 618 411
• Taxi Rondo Plac Dąbrowskiego,
tel. 59 814 46 16
• Taxi Ustka ul. Grunwaldzka 4
przy ORLENIE, tel. 59 814 44 63
PARKINGI
• Strefa płatnego parkowania
(od 15 czerwca do 15 września,
pn.- pt. 9.00-21.00),
aktualna informacja dotycząca
ulic objętych strefą - na stronie www.ustka.pl)
• Parking ul. Portowa
• Parkingi bezpłatne:
- przy ul. Słupskiej 8, ponad 200 miejsc
- przy ul. Rybackiej 6, 60 miejsc
• Parkingi płatne (w sezonie letnim)
- parking przy Bunkrach, 9.00-21.00,
- parking Plażowy (dozorowany - kamery),
całodobowo, ul. Kopernika 7
WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW
• Centrum Informacji Turystycznej
ul. Marynarki Polskiej 71,
tel. 59 814 71 70,
www.ustka.travel
• Sklep Kawisbike, (+serwis) ul. Darłowska 7a,
wejście za Apteką Stokrotka, tel. 796 556 620
• Bunkry Blüchera, ul. Westerplatte – Zachodnia
Ustka, tel. 664 316 703

BASENY w hotelach:
• Grand Lubicz ul. Wczasowa 4,
tel. 59 841 82 60,
www.grandlubicz.pl
• Lubicz Wellness & SPA
ul. Grunwaldzka 14, tel. 59 814 31 02,
www.hotel-lubicz.pl
• Royal Baltic ul. Wczasowa 26,
tel. 59 8155281, www.royal-baltic.pl
• Jantar ul. Wczasowa 14, tel. 59 814 40 93,
www.jantar-ustka.pl
PARKI WODNE
w pobliżu Ustki
• Trzy Fale ul. Grunwaldzka 8a,
76-270 Słupsk, tel. 887 808 822, www.
trzyfale.slupsk.pl
• Redzikowo Redzikowo 16B, 76-270 Słupsk,
tel. 59 841 25 55,
www.parkwodnyredzikowo.pl
• Panorama Morska Jarosławiec ul. Bałtycka 9,
76-107 Jarosławiec, tel. 94 34 82 999,
www.panorama-morska.pl
REJSY TURYSTYCZNE
PO BAŁTYKU
• Statki Dragon, Unicus,
Ustka Tour s.c., ul. Kościelniaka 13b,
tel. 698 523 694, www.galeony.pl
• TwojeRejsy.pl – rejsy na zachód słońca statkiem Sun Star, tel. 602 478 606
• Craft Yachts - rejsy i charter jachtów,
tel. 739 252 525, www.craft-yachts.pl,
• Rejsy Ustka – tel. 500 210 680,
www.rejsyustka.pl
SPORTY WODNE
• Wypożyczalnia na-kajakach.pl,
Ustka, tel. 664 349 001,
www.na-kajakach.pl
• Spływy kajakowe Słupią,
ul. Wczasowa 5, 76-200 Bydlino,
tel. 59 847 13 50, 691 380 262,
www.splywykajakowe.tp2.pl
• SURF IT – mobilna wypożyczalnia skuterów
wodnych, tel. 500 710 232,
www.surfit.ustka.pl
• AQUATOM - Rejsy szybką łodzie motorową,
Port Ustka, tel. 790 401 209 (w sezonie letnim)
• Podwodni Słupsk – tel. 795 141 913,
www.podwodni.slupsk.pl
• Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka,
Yacht Club – Port Zachodni www.optyustka.pl

ATRAKCJE DLA DZIECI
• przejazdy Bajkową
Ciuchcią po Ustce
EURO-JUMPING,
tel. 501 842 555
• Megalandia Park Rozrywki, Przewłoka,
ul. Ustecka 8, tel. 691 952 934,
www.megalandia.pl
PARK LINOWY
• Na wydmie ul. Wczasowa,
przy Trakcie Solidarności,
tel. 695 444 219 (sezon letni),
www.park-linowy.ustka.pl
KOMPLEKS BOISK ORLIK 2012
(piłka koszykowa, siatkowa, nożna),
KORT TENISOWY, SIŁOWNIA
TERENOWA, PLAC ZABAW
• Ośrodek Sportu i Rozwoju
„Ustka”, ul. Grunwaldzka 35,
tel. 59 814 55 86,
www.osir.ustka.pl
KORTY TENISOWE
• Pomorze Health &Family Resort,
ul. Kościuszki 19,
tel. 59 815 23 00,
www.pomorzeresort.pl
• Hotel Ustka, ul. Wczasowa 25,
tel. 59 814 40 84, www.hotel-ustka.eu
• 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, tel. 602 443 132
• w Hotelu Grand Lubicz, ul. Wczasowa 4,
tel. 59 841 82 00, www.grandlubicz.pl
• Studio rekreacji i rehabilitacji Heros,
ul. Kościuszki 2, tel. 609 485 172
GALERIE
• Galeria Piaskowa, ul. Różana 9
Jarosławiec, tel. 660 425 949
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Atrakcje
dla małych turystów
w Ustce i okolicy
Bez względu na porę roku najbardziej lubianym przez dzieci miejscem w Ustce jest na pewno plaża. Latem pojawiają się na niej trampoliny,
dmuchane zamki i zjeżdżalnie, a wokół słychać
śmiech szczęśliwych maluchów. Budowa zamków z piasku to już tradycja na usteckiej plaży.
Mali turyści znajdą u nas również szereg innych
atrakcji, które docenią także rodzice, bo nawet
w mniej słoneczne dni dzieci nie będą narzekać
na nudę. Alternatywą mogą być wtedy place
zabaw: w pobliżu Traktu Solidarności przy Promenadzie Nadmorskiej czy na Placu Wolności.
Dla nieco starszych dzieci – a także dla młodzieży
– już od czerwca i przez letnie miesiące idealnym
miejscem aktywnego spędzenia czasu będzie
Park Linowy Na wydmie z trasą dziecięcą. Także turyści po zachodniej stronie Ustki znajdą miejsce, gdzie dzieci chętnie się pobawią, np. przy
Osiedlu Kościelniaka czy przy ulicy Polnej.
Atrakcyjny plac zabaw znajduje się także na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie
podczas sezonu praktycznie każdego dnia organizowane są gry i zabawy – nie tylko sportowe
– dla dzieci i młodzieży.
Dom Kultury organizuje dla dzieci różne

zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne. Informacje na temat bieżących wydarzeń zawsze
dostępne są na afiszach lub w Centrum Informacji Turystycznej.
Biblioteka Miejska z kolei zaprasza dzieci na spotkania pod hasłem „Książka, uśmiech
i słońce w wakacyjne miesiące”, a Klub Miłośników Gier Planszowych Planszoluby oferuje
całym rodzinom możliwość spędzenia czasu
wśród bogatej kolekcji gier. Aktywnie pracuje
też kino Delfin, oferujące ciekawy repertuar nie
tylko dla najmłodszych.

Z dziećmi warto wybrać się również do Bunkrów Blüchera. Oprócz zwiedzania multimedialnej podziemnej galerii, można zagrać w gry
terenowe, poszukać skarbów czy postrzelać na
strzelnicy łuczniczej pod okiem instruktora. Są tu
też zabytkowe auta, którymi można wybrać się na
wycieczkę po najciekawszych zakamarkach Ustki
i okolic. W okresie wakacyjnym animatorzy przygotowują szereg zabaw i zajęć dla młodzieży.
Dla najmłodszych dzieci przeżyciem będzie
na pewno przejażdżka kolorową Bajkową
Ciuchcią ulicami Ustki. Rusza ona z portu o pełnych godzinach od godziny 11:00.
Niezwykły Park Rozrywki MegaLandia

w Przewłoce przenosi natomiast odwiedzających w zaczarowany świat codziennych przedmiotów w rozmiarze XXL. Latem odbywa się tam
między innymi Magic Show ze znanymi iluzjonistami. Zabawy animacyjne, warsztaty z czarownicą, gry logiczne czy też dmuchane atrakcje dla
pełnych energii najmłodszych turystów to okazja
do przygody dla całej rodziny. Na rodziców czeka strefa relaksu.
W każdą środę lipca i sierpnia, najmłodsi
turyści będą mogli piechotką zwiedzić miasto
z przewodnikiem. W zaczarowany świat Szlakiem Usteckich Legend zabierze Was nasza
tajemnicza Pani Kapitan.
Gdy pogoda nie sprzyja plażowaniu, proponujemy wodne zabawy w basenie. Świetnie
przygotowane i dostępne dla każdego turysty
baseny proponują hotele: Aquapark Grand Lubicz, Lubicz Wellness&SPA, Royal Baltic, Jantar.
Poza Ustka działają też Parki Wodne: Trzy Fale
w Słupsku, Redzikowo koło Słupska i Panorama
Morska w Jarosławcu. Ponadto w hotelu Grand
Lubicz czynny jest także pokój gier i zabaw,
gdzie maluchy mogą aktywnie spędzić czas,
gdy na dworze aura nie pozwala na szaleństwa.
Wiele atrakcji czeka też na małych turystów
w Dolinie Charlotty, (12 km ) min. Kraina Bajek,
Wodne safari, ZOO Charlotta i Fokarium. Ten
ogromny kompleks niezwykłej Doliny zachwyci
nawet najbardziej wymagających turystów. Planując swoją wycieczkę warto sprawdzić godziny
karmienia fok, które przy okazji posiłku odgrywają prawdziwe show.
Dla małych miłośników konnych przejażdżek
polecamy spędzenie czasu w Żelazie k/ Smołdzińskiego Lasu (33 km), gdzie Kemping Pod
Lasem proponuje jazdy konne dla początkujących i zaawansowanych.
W zimie obok Gminnego Centrum Kultury
w Ustce rusza sztuczne lodowisko na wolnym
powietrzu. Od listopada można jeździć na łyżwach w hali w Redzikowie koło Słupska. Latem
miejsce tafli lodowej zajmuje tor gokartowy.

Megalandia Park Rozrywki, Przewłoka k/Ustki, ul. Ustecka 8
tel. 691 952 934, www.megalandia.pl
01.07.–31.08. 10:00–20:00, czerwiec i wrzesień 10:00–18:00
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Spędź czas

aktywnie w Ustce

Region Ustki i Ziemi Słupskiej poprzez swoje wyjątkowe położenie
topograficzne stanowi nie lada gratkę dla turystów chcących połączyć
aktywność fizyczną z nadmorskim wypoczynkiem. Liczne szlaki piesze i rowerowe, wzburzone fale rozgniewanego Bałtyku czy wysokie
klify Orzechowa i Dębiny to tylko niektóre z walorów, dzięki którym
aktywność fizyczna w Ustce i okolicy jest czystą przyjemnością.
Dla miłośników pieszych wędrówek, Ustka ma
do zaoferowania mnogość tras pieszych w mieście i jego okolicy. Można wybrać jedną z tras
obejmującą długie spacery w granicach miasta,
lasami Ustki zachodniej lub obrzeżami miasta zlokalizowanymi po jego wschodniej stronie. Ciekawym pomysłem na spędzenie czasu w trakcie
urlopu w Ustce może okazać się także wycieczka
po mieście z przewodnikiem. W każdy wtorek
o godzinie 10:00 odbywają się tzw. „Wtorki
z Kapitanem Haase”. Wędrówki odbywają się
w lipcu i sierpniu, a za miejsce zbiórki tradycyjnie
już obrano placyk przez kościołem pw. Najświętszego Zbawiciela w Ustce. Dla najmłodszych
turystów interesującą propozycją będą spacery
„Szlakiem usteckich legend”, forma spacerów podobna jest do tych prowadzonych przez
Kapitana Hasse – zbiórka w każdą środę przed
kościołem, również o godzinie 10:00. Ważną
informacją dla zainteresowanych jest to, że wy-

mienione spacery są bezpłatne i dostępne dla
wszystkich. Jeszcze inną propozycją dla amatorów pieszych wędrówek jest szlak wzdłuż wybrzeża między Ustką a Rowami. Długi aż na 17
kilometrów odcinek szlaku zachwyca krajobrazami i morską bryzą, a ci, którzy podołają wyzwaniu z pewnością rozkochają się w widokach.
Ciekawą alternatywą dla pieszych spacerów po
mieście z pewnością będzie przejażdżka ciuchcią.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem z pokładu ciuchci odbywa się 2 razy w tygodniu: w środy
i w soboty. Ciuchcia wyrusza o godz. 16:00 z przystanku na ulicy Portowej i przejeżdża ulicami miasta. Atrakcja ta dostępna jest dla zainteresowanych
w lipcu i sierpniu. Zakupu biletów można dokonać
w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Marynarki Polskiej 71. Codziennie – w sezonie letnim
– o pełnych godzinach można skorzystać również
z przejazdu Bajkową Ciuchcią, wyruszającą
w rejs po mieście z usteckiego portu.
Co roku do Ustki przybywa wielu turystów pragnących zwiedzić okolicę
z perspektywy roweru. Okoliczne szlaki i ścieżki rowerowe stanowią nie lada gratkę
dla wszystkich miłośników
kolarstwa, a piękne krajobrazy i nadmorski klimat sprawiają, że wyprawą zapadają
w pamięć na bardzo długo.
Szlak Zwiniętych Torów
Kolejowych Ustka – Rowy
(21 km) jest jednym z najsłynniejszych w regionie szlaków rowerowych. Stanowi
on część międzynarodowego szlaku R10. Ponadto czę-

sto użytkowanymi szlakami są szlaki VeloBaltica
na odcinku Ustka – Jarosławiec (ok. 28 km) oraz
trasa R-14 między Ustką a Doliną Charlotty (12
km). Zainteresowanych wypożyczeniem rowerów
zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej
w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 71, w którym
mieści się całoroczna wypożyczalnia rowerów
i sprzętu rowerowego (foteliki, przyczepki, kaski).
Po zachodniej stronie miasta punkty wypożyczalni
rowerów znaleźć można w sklepie KawisBike przy
ul. Darłowskiej oraz na Bunkrach Blüchera.
Poza najbardziej popularnymi aktywnościami
takimi jak spacery czy jazda rowerem, Ustka oferuje turystom szereg atrakcji ściśle związanych
z wodą. Popularne w okolicy są spływy kajakowe,
jedno lub kilkudniowe, rzekami naszego regionu.
Organizacją wypraw zajmują się m.in. firmy „Na
kajakach” oraz „Spływy Kajakowe Słupią”.
Ważnym faktem dotyczącym rzeki Słupi, który wydaje się być koniecznym do nadmienienia, jest jej
charakter, który miejscami można określić jako górski. Powstał tu także papieski Szlak Kajakowy, poza
tym na rzekach Słupia, Łupawa i Wieprza warto polecić też Szlak Najstarszych Elektrowni Wodnych.
W sezonie przy nabrzeżu portowym w Ustce
cumuje kilkanaście statków, które oferują rejsy tury-
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styczne po morzu. Można wybrać się w rejs wzdłuż
usteckiego wybrzeża statkiem pirackim Uniqus
lub Dragon. Na romantyczny zachód słońca zabiorą turystów Twoje Rejsy. Jeśli to nie wystarczy
i wciąż szukamy czegoś więcej, w morze również
wyruszyć można luksusowym jachtem Sun Star.
Z kolei potężne dawki adrenaliny zapewni turystom rejs szybką łodzią motorową, oferowany
przez firmę Protekt. Dla indywidualistów możliwe
jest także proponowane przez firmę Surf It wy-

pożyczenie skutera wodnego. Jest to idealna
alternatywa dla osób pragnących oderwać się
na moment od codzienności i poczuć wspaniałą
morską bryzę. Tego typu aktywność dostarcza
dreszczyku emocji i można powiedzieć, że jest
prawdziwą morską przygodą.
Formą aktywnego wypoczynku, zyskującą
popularność szczególnie w ostatnich latach jest
obserwacja okolicy Ustki z powietrza lecąc paralotnią. Jest to pomysł zdecydowanie przeznaczo-

ny dla odważnych gdyż korzystne wiatry wiejące
przy okolicznych klifach sprawiają, że paralotnie wzbijają się naprawdę wysoko! Jeden z usteckich paralotniarzy – Pan Waldemar Janiszewski (aquila.net.pl) ma uprawnienia do
lotów z pasażerem. Gorąco polecamy obserwację Ustki z tak niecodziennej perspektywy,
zapewniając jednocześnie, że tak wykonane
pamiątkowe zdjęcia znad morza zrobią furorę
wśród rodziny i znajomych!
REKLAMA
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Gmina Ustka
Odcinek polskiego wybrzeża
w okolicach Ustki to jeden
z najbardziej unikatowych
regionów w naszej części Europy.
Urokliwe uliczki rybackich miast
i miasteczek, szerokie, białe
plaże oraz jedyna w swoim
rodzaju morska bryza sprawiają,
że nasz region przyciąga
turystów o każdej porze
roku. Szczególnym okresem
w lokalnym kalendarzu jest
sezon letni, w trakcie którego do
Gminy Ustka przybywają turyści
z każdego zakątka, nie tylko
Polski, ale i świata.

1. Przewłoka

Od strony wschodniej Ustka graniczy ze
swoją najbliższą sąsiadką, którą jest miejscowość Przewłoka. Przy samej granicy z Ustką
miejscowość ta często uznawana jest za jej
osiedle, jednak terytorium Przewłoki w całości
mieści się już poza granicami administracyjnymi
miasta w obrębie Gminy Ustka. Mamy tu szansę
podziwiać jedną z najbardziej zaskakujących
architektonicznie budowli w regionie. Jest
nią wybudowany na planie sześcioramiennej
gwiazdy kościół pw. NMP Gwiazdy Morza. Ze
względu na swoją architekturę budynek robi
ogromne wrażenie, bez względu na to z której strony świata znajduje się obserwator. Przy
kościele rośnie dąb papieski, czyli taki, którego
siewka pochodzi z żołędzi poświęconych przez
Ojca Świętego Jana Pawła II. Natomiast skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Usteckiej jest miejscem, w którym stoi pomnik Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej. Rokrocznie jest
to miejsce odbywania się uroczystości upamięt-

niających każde z polskich świąt narodowych.
Sama miejscowość Przewłoka ma bardzo bogatą i długą historię. W latach 70. ubiegłego wieku odkryto tu cmentarz ludności pomorskiej,
którego pochodzenie datuje się na 2500 lat
wstecz! Pozostałości cmentarza można obejrzeć kierując się na funkcjonującą po sąsiedzku
stadninę „Anka” przy ul. Grabowej.
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4. Poddąbie

2. Orzechowo

4 km na wschód od Ustki leży osobliwe, odcięte od morza przez klify Orzechowo przez wielu uznawane za perełkę polskiego wybrzeża. Do
Orzechowa dostać się można spacerując plażą
z Ustki w kierunku wschodnim, można tam także
dojechać autem lub rowerem co z pewnością
ucieszy amatorów kolarskich wycieczek. Zachwycające klify i las buczynowy sprawiają, że Orzechowo to idealne miejsce do zrobienia kilku pamiątkowych zdjęć z urlopu nad Bałtykiem. Będąc
w miejscowości polecamy 40-sto metrową wieżę
położoną nieopodal Ośrodka „Leśnik”. Poza sezonem turystycznym wieża pełni funkcje przeciwpożarowe oraz służy leśnikom do obserwacji terenu.
W sezonie letnim udostępniana jest turystom jako
punkt widokowy. Aby dostać się na szczyt 48 metrowej wieży należy pokonać mnóstwo stopni, ale
wysiłek jest sowicie nagradzany widokami jakie
roztaczają się z platformy widokowej. Przy dobrej
pogodzie można nawet zobaczyć świętą górę Słowińców – Rowokół oraz Słupsk. W miejscowości
utworzono także ścieżkę dydaktyczną o nazwie
„Orzechowska wydma”. Wędrówka po 2,8 km
ścieżce, zwłaszcza z dziećmi, będzie fantastycznym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego
czasu, a także żywą lekcją na temat fauny i flory
regionu.
REKLAMA

3. Wytowno

Trzy kilometry na wschód od Orzechowa
położona jest niewielka miejscowość Wytowno. W malutkiej wsi na szczególną uwagę zasługuje wspominany już w dokumentach z 1482
roku kościół, który po prawie 400-stu latach
przeszedł gruntowną restaurację wieży i nawy.
Świątynia jest kościołem parafialnym rzymskokatolickiej parafii św. Franciszka z Asyżu.
Wytowno charakteryzuje się także bardzo oryginalną stacyjką rowerową. Dla strudzonych cyklistów będzie to wspaniałym przystankiem do
nabrania energii na dalszą podróż. Przejeżdżając przez wieś w kierunku Poddąbia i Rowów
można podziwiać urokliwe kwietne łąki.

W połowie drogi między Ustką a Rowami
znajduje się miejscowość niegdyś zwana Nowym
Strądem. Nazwę tę miejscowość zawdzięczała niemieckiemu słowu „Strand” oznaczającemu plażę.
Obecnie miejscowość nosi nazwę Poddąbie, co
jest pozostałością po średniowiecznej osadzie Poddamp, która została zrównana z ziemią po silnym
sztormie w 1914 roku. Poddąbie historycznie jest
stosunkowo młodą wsią, założone zostało przez
króla Fryderyka Wielkiego dopiero w II połowie
XVIII wieku! W Poddąbiu na podróżujących rowerami czeka stacyjka rowerowa stanowiąca świetne zaplecze techniczne jak również miejsce na odpoczynek w trakcie podróży przez Gminę Ustka. Do plaży
dostaniemy się siecią ścieżek rozpościerających się
wśród unikatowych nadmorskich lasów bukowych.
Wartym obejrzenia jest także stary cmentarz ewangelicki. W 2008 roku ustawiono tam obelisk upamiętniający pogrzebanych mieszkańców Poddąbia.
Orzechowo
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5. Machowinko

Położona nieopodal Wyszkowej Góry
miejscowość Machowinko wspominana była
już w listach lennych dla rodu von Ramel
z 1506, 1547 i 1568 roku. Poszczycić się
może ona monumentalnym pałacem z II połowy XIX wieku oraz otaczającym pałac kompleksem parków. Historycznie budowla była
własnością pruskiego rodu Junkrów, podobnie jak wiele innych tego typu budynków na
Pomorzu Środkowym.

6. Bałamątek

We wschodniej części Gminy Ustka, w otoczeniu zielonych lasów i łąk leży niewielki Bałamątek. Nazwa topograficzna od określenia
bałamątek to balamont, co z kolei oznacza
trzpiotę, gadułę. Historycznie znany jako Alte
Mühle, Bałamątek swoją nazwę zawdzięczał
staremu młynowi z kamieni. Z miejscowością
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związana jest legenda o skąpym Młynarzu,
który był właścicielem dawno zapomnianego
młyna nad rzeczką przepływającą przez wieś
do jeziora. Młynarz im bardziej się bogacił,
tym większym stawał się skąpcem. Każdego
żebraka, który tylko zbliżył się do młyna, wyrzucał i szczuł psami. Pewnego dnia pojawiła
się biedna mateczka i poprosiła o jałmużnę.
Młynarz nie dał się jednak przebłagać, a gdy
kobieta nadal prosiła, kopnął i przewrócił
ją na ziemię. Staruszka rzuciła na Młynarza
straszliwe przekleństwo: żeby przepadł razem z całym bogactwem i majątkiem. Ledwo
wypowiedziała klątwę, a piękny młyn zamienił się w kupę kamieni, których resztki do
dziś leżą w rzece. Opowiadano, że w noce
podczas pełni księżyca zarys młyna czasami
wyłania się z mgły, lecz gdy tylko podejdzie
się bliżej – niknie. Prawdą zaś jest, że po rozbiórce młyna kamienie posłużyły za budulec
wykorzystany podczas wznoszenia kościoła
w pobliskich Rowach.

7. Objazda

Cztery kilometry od brzegów Bałtyku i Jeziora Gardno leży stara słowińska miejscowość
– Objazda. Znana jest ona w regionie jako miejsce, w którym znaleźć można jeden z najstarszych kościołów szachulcowych na Pomorzu
Środkowym. Został on ufundowany przez dziedzica Objazdy w roku 1606, a obecnie jego patronką jest Matka Boża Częstochowska. Dużym
atutem kompleksu kościelnego jest przypałacowy park, który rozciąga się wokół budowli,
a charakterystyczną cechą jest barokowy hełm
wieży. W 1282 roku książę gdański – Mściwój
II – podarował Objazdę klasztorowi norbertanów w Białoboku. Po reformacji stała się wsią
rycerską. W 1523 roku była własnością rycerza
Bartłomieja Czarnowa, pisanego także jako
von Zamów, potem Natzmerów i Bandemerów

i wreszcie mieszczańskich Kutscherów. Stary
dwór spłonął 3 listopada 1882 roku. Istniejący
obecnie zbudowano w latach 1895-1897. We
wsi niegdyś istniały dwa wiatraki.

8. Dębina

Najwyższe i najpiękniejsze klify stanowią
wizytówkę kolejnej miejscowości Gminy Ustka,
a jest nią Dębina. Niesamowity krajobraz klifowy
najlepiej podziwiać jest z poziomu plaży, która
odcina klif od brzegu morskiego. Miejscowość
ta, z racji na charakterystyczną topografię jest
idealnym miejscem, z którego swoje podniebne przygody rozpoczynają liczni paralotniarze.
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Zabytkowy kościół w Rowach

Mając odrobinę szczęścia turyści mogą czasami
dostrzec ich fruwających nad brzegiem Bałtyku.
Dębina jest swojego rodzaju skarbnicą historii
regionu. To właśnie w tym miejscu przez ponad
30 lat działała jedna z największych w północnej Polsce hut szkła, z tego też względu do dziś
w Dębinie znaleźć można ciemnozielone bryłki
szkła przysypane świeżą ziemią. Jeszcze w czasach PRL w miejscowości funkcjonowała ściśle
tajna, nadbrzeżna jednostka rakietowa, po której jedyną pozostałością są niszczejące obiekty wojskowe zlokalizowane na wysokim klifie.
Obecnie miejscowość jest chętnie odwiedzana
przez turystów polskich i zagranicznych przede
wszystkim przez swój unikatowy charakter, ciszę, spokój i bliskość natury. Spotkać można
w tym obszarze także wielu płetwonurków, a nowością są coraz częściej organizowane połowy
ryb morskich z brzegu.

9. Rowy

Rowy to jedno z najpopularniejszych polskich
kąpielisk, gdzie w trakcie sezonu letniego życie tętni
o każdej porze dnia i nocy. W Rowach do Bałtyku wpada rzeka Łupawa, tworząc przy tym niewielki lecz klimatyczny port rybacki, przy brzegach którego w trakcie całego roku spotkać można wędkarzy czekających
na obfity połów. Jedną z najstarszych budowli w miejscowości stanowi stary, zbudowany z ciosanych kamieni, kościół neoromański, którego historia sięga 180 lat
wstecz. Z kościołem wiąże się bardzo żywa legenda
jakoby diabeł chcąc przeszkodzić w budowie kościoła
porzucił jeden z kamieni właśnie w drodze do Rowów.
Kamień różni się od pozostałych swoją ciemną barwą

i przestrzega rybaków przed rozgniewaną pogodą
wilgotniejąc pomimo braku deszczu. Współczesne
Rowy wybudowano w dużej mierze po 1945 roku.
Wartą odnotowania ciekawostką na temat Rowów
jest to, że spory fragment plaży na wschód od wsi
– już na terenie Słowińskiego Parku Narodowego –
upodobali sobie naturyści zjeżdżający do Rowów
z całej Polski i reszty Europy.

10. Szlak Zwiniętych Torów
i „Szlak Czerwony”

Miłośnicy pieszych wycieczek mają tu istny raj.
Spacerując brzegiem morza od Przewłoki po Rowy
możemy zaobserwować różne typy wybrzeża, m. in.
kamieniste i klifowe. Równolegle do morza biegnie
pieszy szlak czerwony zwany Nadmorskim, z którego zachwycającym widokiem są mieniące się odcienie Bałtyku oraz różnorodność fauny i flory. Amatorzy wycieczek rowerowych z pewnością zakochają

47
się w położonym między Ustką
a Rowami Szlaku Zwiniętych Torów.
Jak wskazuje jego nazwa, pewne
fragmenty szlaku poprowadzone
zostały poniemieckim nasypem kolejowym, dochodzącym niegdyś do
samych Rowów. Szlak ten jest jedną
z najsłynniejszych propozycji kolarskich naszego regionu. Na długości
20 kilometrów wiedzie on przez tereny nadmorskie, pola uprawne, łąki
i pachnące, zielone lasy. Miejscami
trasa szlaku niemal styka się z klifami
na brzegu Bałtyku, są to z pewnością
idealne miejsca do zrobienia kilku
pamiątkowych zdjęć w trakcie wypoczynku nad polskim morzem. Szlak
jest dostosowany do wycieczek
rowerowych, jego poziom trudności nie powinien sprawić problemu
dzieciom, seniorom czy amatorom,
którzy dopiero rozpoczynają przygodę z kolarstwem. „Zwinięte Tory”
stanowią część międzynarodowego
szlaku rowerowego R10 zwanego także Nadmorskim Szlakiem Hanzeatyckim, otaczającym wybrzeże Bałtyku na długości przekraczającej ponad 8,5
tysiąca kilometrów.

11. Machowino
Gmina Ustka jest miejscem, w którym w zawrotnym tempie rośnie liczba gospodarstw
i przedsiębiorstw kultywujących trend ekologiczny i ideę ochrony środowiska naturalnego.
Jednym z takich gospodarstw jest Lawendowy
Zakątek, miejsce zlokalizowane w Machowinie, przy południowej granicy Gminy Ustka.
Z lawendy wykonywane są tutaj ręcznie wyjątkowe produkty spożywcze, kosmetyczne oraz
dekoracje i biżuteria. Wśród proponowanych
przez właścicieli zakątka produktów warto
wspomnieć o syropie z lawendy i lipy, ciastkach z lawendą, nalewkach lub mydłach zawierających w składzie ten wonny kwiat. Poza
działalnością rzemieślniczą właściciele Lawendowego Zakątka proponują udział w warsztatach lawendowych oraz sesjach zdjęciowych
w malowniczym otoczeniu fioletowych pól.
Machowino warto odwiedzić z jeszcze jednego powodu. W południowo-wschodniej części wsi znajduje się unikatowy stary cmentarz,
na którym spoczywają wyznawcy różnych religii. Najstarsze istniejące nagrobki pochodzą
z lat 1862-1892. Widok ponad 100 żeliwnych
krzyży z pewnością wywrze niezapomniane
wrażenie na poszukiwaczach śladów historii
i jej koneserach.
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12. Szlakiem historii

Na terenie gminy wiejskiej Ustka znajduje się wiele zabytków, przede wszystkim sakralnych. Najcenniejszymi z nich są wiejskie
kościółki liczące kilkaset lat wraz z ich oryginalnym zabytkowym wyposażeniem. Ponadto na obszarze gminy odnaleźć można wiele
obiektów typowych dla pomorskiej zabudowy
szachulcowej, zwanych „domami w kratę”.
Miłośnikom historii i architektury polecamy
wycieczkę szlakiem zabytkowych obiektów
sakralnych i nie tylko. Ich mnogość znajdziemy szczególnie w zachodniej części Gminy,
w miejscowościach: Duninowo, Zaleskie, Starkowo czy Możdżanowo.
A. Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej jest najcenniejszym zabytkiem
Duninowa. Został zbudowany w 1374 r. na
fundamencie z polnych kamieni, a następnie
przebudowany na barokowy. W podziemiach
skrywa szczątki rycerzy z potężnego rodu von
Krummel. Kto wchodzi do kościoła w Duninowie, ten po prawej stronie natyka się na zamocowaną na ścianie płytę nagrobną rodów von
Krummel i von Below. W kruchcie kościoła jeszcze jeden przedmiot zasługuje na uwagę, XIX-wieczna kamienna chrzcielnica. Jej oryginalne
neogotyckie kształty i doskonała jakość wykonania sprawiają, że ten przedmiot może być ozdobą nie tylko wiejskiego kościoła. Jednym z orygi-

nalnych przedmiotów znajdujących w kościele
w Duninowie jest bez wątpienia barokowa ambona, której powstanie datuje się na ok. 1750 r.
Zwiedzając kościół w Duninowie warto zwrócić
uwagę na cztery XIX-wieczne witraże, przedstawiające sceny biblijne: Boże Narodzenie, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie
i Jezusa błogosławiącego dzieci.

C. Kościół pw. św. Bartłomieja w Możdżanowie to zabytek pochodzący z XIV wieku.
Najcenniejszym wyposażeniem świątyni jest
dwadzieścia osiem XVII-wiecznych witrażyków, późnorenesansowy ołtarz oraz najważniejszy eksponat tego kościoła – kropielnica.
Jest ona wykonana z jednego kawałka granitu
o kształcie kielicha. Czas jej powstania ocenia
się na koniec XIV w. Jedyną ozdobą kropielnicy
są opaski, a to dlatego, że granit jest materiałem twardym i trudno w nim rzeźbić. Ciekawostką kościoła jest ołtarz główny, utrzymany
w barokowym stylu, pochodzący z 1665 roku.
Cały ołtarz ozdobiony jest licznymi rzeźbami,
postaciami aniołów i postaciami alegorycznymi. Ciekawostki można znaleźć i przed kościołem. Przy wejściu, na skarpie znajduje się pomnik ofiar zabitych w I wojnie światowej.

B. Chałupa w Starkowie (dom
nr 30) została wybudowana na przełomie XVIII i XIX wieku. Budynek ten,
jako przykład tradycyjnego budownictwa ludowego na terenach pomorskich jest cennym elementem zabudowy wsi Starkowo. Chałupa została
w ostatnich latach kompleksowo zrewitalizowana.
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cją i formą architektoniczną, wynikającą z kilku etapów rozbudowy. Wieża oraz fragment ściany nawy
pochodzą przypuszczalnie z wieku XV. W późniejszych wiekach świątynia była wielokrotnie przebudowywana. Z zabytkowego wyposażenia zachował się barokowy ołtarz główny z XVII-XVIII w. oraz
polichromowana ława kolatorska z XVII w.

D. Zagroda Śledziowa to nazwa kompleksu w Starkowie, na który składa się
dom z 1902 roku oraz zagroda datowana na
1832 rok. Obecnie w tych obiektach znajduje
się Muzeum Śledzia oraz Pensjonat. Zagroda
Śledziowa to miejsce, gdzie powrócono do
starych receptur wypieku chleba, wędzenia
ryb czy wykonywania domowych przetworów.
Ponadto w Muzeum można przybliżyć sobie
historię połowu śledzia w Polsce i Europie,
a także dowiedzieć się o właściwościach zdrowotnych tej ryby.
E. Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego
w Charnowie to przykład pomorskiej architektury
sakralnej, wyróżniającej się zróżnicowaną konstruk-

koniec XVIII wieku oraz prospekt organowy z XIX
wieku. Zimą 1996 roku natrafiono na 3 dębowe deski z wypisanymi złotymi literami nazwiskami poległych. Deski od II wojny światowej leżały na strychu
średniowiecznej kościelnej wieży. Tablice znów
zawisły w 2001 roku w świątyni, obok kamiennych
nagrobków rycerzy z rodu von Winterfeldt.

F. Kościół pw. św. Mikołaja w Zimowiskach
usytuowany jest przy drodze Ustka – Słupsk. Zabytek był kilkukrotnie przebudowywany, lecz jego
najstarszą część – wieżę – datuje się na XIV wiek.
Z zabytkowego wyposażenia zachował się ołtarz
i empora z ok. 1615 roku, płyta nagrobna rodziny
von Winterfeldt z 1614 roku, ambona datowana na

Przydatne adresy gmina Ustka
PUNKT INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ ROWY,
ul. Nadmorska 17, czynny w lipcu
i sierpniu tel. 59 814 18 18

i

URZĘDY,
• Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24,
76-270 Ustka, tel. 59 815 24 00
• Straż Gminna Gminy Ustka, ul. Dunina 24,
76-270 Ustka, tel. 59 815 24 60, 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
• tel. 58 888 23 69 lub 58 888 22 90
POCZTA
• Filia Pocztowa Rowy, ul. Bałtycka 4
• Paczkomat, Objazda 57a
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,
pn. -pt. 9.00-14.00, tel. 59 843 96 78
• Punkt apteczny, Rowy,
• codziennie 9.30 – 21.00 (czerwiec – wrzesień)
• Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska w Lędowie, ul. Komandorska 54,
Lędowo, tel. 261 231 239
INTERNET
• Gminna Biblioteka Publiczna
w Objeździe, tel. 59 814 24 24
• Filia Biblioteki w Duninowie
MUZEA
• Filia Muzeum SPN w Rowach, ul. Parkowa 1,
Rowy, tel. 58 500 85 07 (dział Edukacji),
www.slowinskipn.pl, od 01.07-31.08
BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY
• Centrum Kultury Gminy Ustka, ul. Darłowska 3 B,
Ustka, tel. 515 135 677, www.ckgminaustka.pl
• Gminna Biblioteka Publiczna, Objazda 77
i Filia Biblioteki w Duninowie
• Punkty Biblioteczne w Rowach,
Charnowie, Wytownie

RĘKODZIEŁO REGIONALNE
• Chata Żywej Gliny, Magdalena Kamińska
Pęplino 43c, tel. 606 747 787
• Ewa Grużewska, Starkowo 9, tel. 603 633 625
• Krystyna Czucha, Machowino 41, tel. 602 274 563
• Anna i Andrzej Mazur - malarstwo i rzeźba,
Wytowno 53A, tel. 501 270 190
ROWERY I SPORTY WODNE
• Wypożyczalnia, na-kajakach.pl
oraz spływy, ul. Darłowska 3b,
• 76-270 Ustka, tel. 664 349 001,
692 356 968, www.na-kajakach.pl
• Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego,
ul. Rybacka koło mostu, Rowy, Lipiec-sierpień,
tel. 607 512 740
• Spływy kajakowe, ul. Wczasowa 5,
76-200 Bydlino, tel. 723 968 072,
691 380 262, www.splywykajakowe.tp2.pl
JAZDA KONNA
• Ośrodek Jeździecki Anka, Przewłoka 3,
tel. 509 560 088, www.stajnia-anka.pl
• Stajnia Sento, Duninówko 20,
tel. 697 804 093
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Gmina Smołdzino zachwyca
wspaniałą, nieskażoną
przemysłem przyrodą
oferując turystom obszar
Polski w pigułce. Tylko tutaj
można podziwiać morze,
jeziora, rzeki, góry i niziny
oraz unikatowe w skali Europy
tzw. ruchome wydmy, które
tworzą malowniczy krajobraz.
Słabo zaludniony teren gminy
pozwala cieszyć się czystym
powietrzem i wyjątkową ciszą.
To tu gniazduje orzeł bielik,
na plaży wypoczywają foki,
a w rzece Łupawa króluje troć.

Gmina
Smołdzino
Bałtyk dla
wtajemniczonych
1. Słowiński Park Narodowy

Słowińcy, od których nazwę wziął park,
byli potomkami 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
powodu przyjeżdżali tu etnografowie rosyjscy, niemieccy i polscy, aby badać ich język
i zwyczaje. Obecnie Słowiński Park Narodowy jest jedną z najważniejszych i najcenniejszych atrakcji turystycznych Ziemi Słupskiej.
Położony na środkowym wybrzeżu – między
Rowami a Łebą – park został ustanowiony
w 1967 roku, a 10 lat później stał się jednym
z rezerwatów biosfery UNESCO. Lwią część
powierzchni parku stanowią jeziora przybrzeżne, z których największe to Jezioro
Gardno oraz Łebsko (to drugie jest równocześnie trzecim pod względem powierzchni jeziorem naszego kraju). Charakterystyczną dla parku formą ukształtowania terenu
są największe w Polsce wydmy ruchome,
z których najwyższe zlokalizowane są na
Mierzei Łebskiej. Ciekawostkę na ich temat
stanowi ich monumentalna wysokość, przekraczająca momentami 30 m n.p.m. oraz
fakt, że z powodu nadmorskich wiatrów
wydmy poruszają się z prędkościami rzędu od 3 do 10 metrów w ciągu roku. Flora

parku liczy ok. 850 gatunków, z których 50
podlega ochronie gatunkowej. Do ciekawszych zbiorowisk roślinnych należą rozległe
torfowiska typu wysokiego i przejściowego
oraz torfowiska niskie i łąkowe. Dominującą
wśród kręgowców grupę zwierząt w parku stanowią ptaki, których na jego terenie
stwierdzono 257 gatunków, w tym 150 gatunków lęgowych. Bogactwo awifauny spowodowane jest różnorodnością środowisk
przyrodniczych oraz położeniem parku na
trasie wiosennych i jesiennych przelotów.
Słowiński Park Narodowy jest idealnym
miejscem do zrobienia kilku pamiątkowych
zdjęć w trakcie nadmorskiego wypoczynku,
pomocne z pewnością okażą się pomosty
i wieżyczki widokowe licznie położone na
brzegach parkowych jezior.

2. Święta Góra Rowokół

Jedna z trzech gór na Pomorzu, leży
w okolicy Smołdzina, a jej wysokość to 115m
n.p.m. Na szczycie znajduje się wieża widokowa z której roztacza się rozległy widok na
piękny pejzaż okolicy. Wzgórze to było miejscem praktyk religijnych pogan i chrześcijan.
Znajdowała się tu często uczęszczana kaplica pielgrzymów, poświęcona św. Mikołajowi
– patronowi żeglarzy. Dawano z niej sygnały
świetlne dla marynarzy. Na przestrzeni XVI
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Gmina
Smołdzino

stulecia kaplica przestała istnieć, zburzona została około 1530 r. przez mieszkańców. Ciekawa jest
również historia Słowińców, których – wedle pewnych historyków – wcale nie było, a mianem Słowińca tylko przezwano ludzi żyjących na tamtych
terenach. Według niektórych podań przeżyli oni
niesamowitą tragedię – byli prześladowani za utrzymywanie polskości, a po II wojnie światowej władza
Polski Ludowej traktowała ich jak Niemców. Wszystko to czyni ten region jednym z najciekawszych nie
tylko w skali Polski, ale także w skali Europy.

3. Muzeum Wsi Słowińskiej
– Skansen w Klukach

Od 1963 roku trzy stare zagrody o konstrukcji
szachulcowej stały się początkiem Muzeum Wsi
Słowińskiej. Obecnie skansen liczy ok. 20 obiektów w tym 7 chałup, 2 stodoły, 2 piece chlebowe,
magazyn na łodzie i szałas rybacki ze sprzętem.
Pracownicy muzeum przechowują pamięć o życiu
codziennym, obyczajach i losach tej grupy etnicznej. Co roku w Klukach obywa się „Czarne Wesele”,
które wyznacza początek dla sezonu turystycznego.
Impreza związana z tradycją pozyskiwania torfu połączona jest z pokazami wypieku chleba, wyplatania
koszy, szycia i naprawy sieci rybackich. Prezentowane są wówczas hafty, rzeźby, malarstwo na szkle i tym
podobne. To właśnie wtedy na własne oczy można
zobaczyć jak żyli na co dzień Słowińcy.

4. Muzeum Słowińskiego
Parku Narodowego w Czołpinie

Do niedawno zlokalizowane w Smołdzinie, dzisiaj
otwarte dla turystów już w miejscowości Czołpino
w zabytkowym kompleksie Osady Latarników z końca
XIX wieku, który pełnił funkcję mieszkalną dla latarników pracujących przy obsłudze pobliskiej latarni i ich
rodzin. Wystawy oferowane przez muzeum zostały
rozdzielone między trzy dostępne do zwiedzenia piętra, a dodatkowo wprowadzono podział na kilka różnych tematyk: historię powstania Słowińskiego Parku

Narodowego oraz walory jego środowiska naturalnego, nawigację, latarnictwo i ratownictwo morskie.
Muzeum cieszy się ogromnym zainteresowaniem
głównie dzięki zastosowanym podczas zwiedzania
najnowszym technologiom. Są to Virtual Reality (VR),
hologram, film 3D czy podłoga interaktywna. Dzięki
temu z zainteresowaniem zwiedzają ją nie tylko osoby
dorosłe, lecz również dzieci i młodzież.

5. Latarnia Morska w Czołpinie

Latarnia morska w Czołpinie położona jest w odległości 1000 metrów od brzegu, w samym sercu Słowińskiego Parku Narodowego. Wznosi się na wysokość 25
metrów na dorodnej zalesionej wydmie (55 m n.p.m.).
Malowniczą latarnię wyróżnia dalekie umiejscowienie
od skupisk ludzkich, a zbudowano ją w latach 18721875. Jako budulca użyto czerwonej cegły. Dawniej na
latarni zainstalowana była lampa spalająca olej, którą
w końcu zmieniono na jedną z największych, cylindryczną soczewkę i elektryczną żarówkę. Z latarni podziwiać można, przyrodę Słowińskiego Parku Narodowego, ruchome wydmy oraz jeziora Łebsko i Gardno.

6. Kościół parafialny w Smołdzinie pod wezwaniem Trójcy Świętej

Kościół w Smołdzinie został w roku 1632 odnowiony z inicjatywy księżnej Anny von Croy
i kojarzony bywa z pastorem Michałem Mostnikiem (Pontanusem), którego grobu nigdy nie
odnaleziono. Według niektórych badaczy może
być pochowany w Smołdzinie z którym był przez
lata związany i w którym tworzył książki religijne
w języku słowińskim. Odkrycie grobu Pontanusa
byłoby wielkim wydarzeniem. W kościele w Smołdzinie przechowywane są relikwie po św. Kastusie
i św. Emiliusie, chrześcijańskich męczennikach z III
wieku z rejonu starożytnej Kartaginy w Afryce Północnej oraz relikwia św. Faustyny, patrona Kaszub,
a także ikona św. Mikołaja, patrona marynarzy, rybaków i żeglarzy, które w przyszłości będą umieszczone w kaplicy na Rowokole.
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7. Kościół parafialny w Gardnie
Wielkiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Obecny kościół w Gardnie Wielkiej stoi na
miejscu poprzedniej świątyni z XIII wieku pw.
św. Stanisława, prawdopodobnie jednej z najstarszych w regionie. Został on przebudowany
w 1842 roku. Na tym również wzgórzu znajdował się gród – od którego Gardna wzięła nazwę.
W kościółku znajduje się stara chrzcielnica granitowa sięgająca być może czasów romańskich
i ekspresjonistyczny obraz w ołtarzu namalowany
przez kołobrzeskiego pastora Paula Hintza. Na
przykościelnym placu, dawnym cmentarzu można obejrzeć zabytkowe płyty nagrobkowe, datowane na XVI wiek. Przed budowlą znajduje się
także obelisk upamiętniający jedno z najbardziej
tragicznych wydarzeń w historii polskiego harcerstwa. Postawiony on został ku czci ofiar katastrofy
dwóch łodzi na jeziorze Gardno, do której doszło
18 lipca 1948 roku. Zginęły wówczas 22 uczestniczki obozu harcerskiego z Łodzi.

8. Dzikie plaże i wydmy
Na terenie gminy Smołdzino znajdują się
najpiękniejsze dzikie plaże, których nie ma ni-

gdzie indziej. Tajemnicze, przepiękne ruchome
wydmy nazywane „polską Saharą”, z rzadkimi
obiektami przyrodniczymi tworzą ewenement
w skali europejskiej. Według niepotwierdzonych informacji na terenie wydm szkolony był
Afrika Korps Erwina Rommla przed wysłaniem do
Afryki. Nad jeziorem Gardno znajdować się miało również lądowisko wodnopłatów, z których
ponoć jeden po dziś dzień leży na dnie jeziora.
Wędrówka przez ruchome wydmy jest niezapomnianym przeżyciem dla każdego, a tajemnicze miejsce – tzw. Boleniec – czynią ten obszar
wręcz magicznym. Była to stara wioska rybacka,
którą zasypały wydmy ruchome. To sprawiło, że
mieszkańcy musieli przenieść cały swój dobytek
i osiedlić się w innym miejscu.

9. Diabelski Kamień
– Jezioro Gardno
Głaz narzutowy, który znajduje się na południowym brzegu jeziora Gardno, między przystanią rybacką i smażalnią ryb w Gardnie Wielkiej.
Wiele jest legend wyjaśniających, skąd głaz wziął
się w tych trzcinach. Najpopularniejsza mówi o zakładzie diabła z miejscowym pastorem, według
innej wersji – z miejscowym rybakiem. Diabeł

twierdził, że w ciągu jednej nocy, nim kur zapieje, zbuduje kościół na Wyspie Kamiennej, kilka
kilometrów od Gardny Wielkiej. Stawką miała być
dusza człowieka. Ludzie potrafili jednak przechytrzyć czarta, który z diabelską szybkością krążył
w powietrzu i zrzucał na wyspę kamienie zbierane
z pól. Gdy kończył, obudzili koguta. Ostatni głaz
nie doleciał na wyspę. Diabeł widząc, że przegrał
zakład, zrzucił go właśnie tu. Dziś Jezioro Gardno
to jedno z lepszych miejsc do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu, a wszystko to w towarzystwie
niepowtarzalnej szansy obcowania z nieskazitelnie czystą przyrodą Gminy Smołdzino.

10. Zespół pałacowo
–parkowy w Żelazie
Należący niegdyś do pruskiego rodu von Bandemer, zespół pałacowo–parkowy pochodzi z II
poł. XVIII w., a znacznie rozbudowano go w XIX w.
Nieopodal znajdują się ruiny grobowca Corduli von
Bandemer ostatniej z rodu, znanej malarki, która pozostawiła po sobie wiele dzieł, na przykład obraz zatytułowany Słowinka w stroju żałobnym. Obecnie jej
prace znajdują się m.in. w zamku Książąt Pomorskich
w Słupsku. Z wyposażenia pałacu zachowała się:
częściowo oryginalna stolarka oraz parkiety i stiuki.
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11. Punkty widokowe

Na górze Rowokół, która wznosi się na wysokość 115 m n.p.m. znajduje się wieża widokowa,
z której rozciąga się wspaniały widok na Słowiński Park Narodowy, a przy sprzyjającej pogodzie
widać nawet Bałtyckie morze. Do dyspozycji
zwiedzających są również przygotowane wieże
widokowe – jedna przy ścieżce przyrodniczej
Gardnieńskie Lęgi na wschodnim wybrzeżu
Jeziora Gardno oraz na ścieżce przyrodniczej
Klucki Las na zachodnim brzegu Jeziora Łebsko.
Kolejnymi interesującymi punktami widokowymi są Wydma Łącka (Góra Łącka) i Wydma Czołpińska zwane „Koroną Smołdzina”. Ze wniesienia tej pierwszej roztacza się malowniczy widok
na mierzeję, morze i pobliskie Jezioro Łebsko.

12. Rzeka Łupawa

Dla osób lubiących spędzać czas aktywnie, ale z dala od zgiełku i natłoku rzeka
Łupawa daje ciekawe możliwości. Nizinna,
silnie meandrująca rzeka to znakomite miejsce na organizowanie spływów kajakowych,
a odpoczynku szukać można w przygotowanej do tego celu przystani kajakowej
w Smołdzinie. Na rzece znajduje się także
Elektrownia Wodna Smołdzino, którą 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.

Przydatne adresy gmina Smołdzino
INFORMACJA TURYSTYCZNA
- BIURO przy Urzędzie Gminy
Smołdzino, ul. Kościuszki 3,
76-214 Smołdzino, tel. 59 811
72 15

i

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. 47 742 07 00
POCZTA
• Urząd Pocztowy, ul. Mostnika 4,
76-214 Smołdzino, tel. 59 811 73 20
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,
76-213 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,
76-214 Smołdzino, tel. 59 846 30 20,
www.muzeumkluki.pl
• Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego,
Czołpino 34, 76-214 Smołdzino
tel. 58 500 85 07
• Filia Muzeum w Rąbce, Rąbka 3,
tel. 58 500 85 07 (dział Edukacji)
BIBLIOTEKI I OŚRODEK 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,
531 808 206, www.goksmoldzino.pl
RĘKODZIEŁO
• Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej
„Słowiniec”, Koło hafciarskie, malarstwo,
rękodzieło, ceramika, tel. 606 993 417,
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 32,
Gardna Wielka, tel. 603 548 994, 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, 781 515 970, www.podlasem.org
SPORTY WODNE
• Surf Camp Gardno, tel. 601 655 189, 609 485
199, www.surfcamp-gardno.pl
CAMPINGI
• Camp Classic, Smołdziński Las, tel. 691 808 771,
www.camp-nad-morzem.pl
• „Baza Pod Lasem”, Żelazo Pod Lasem 33,
Smołdzino, 781 515 970, www.podlasem.org
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W trakcie pobytu nad polskim morzem każdy z entuzjastów wycieczek pieszych
i rowerowych powinien odwiedzić wiele wyjątkowych
miejsc zlokalizowanych na
terenie Powiatu Słupskiego.
Jedną z możliwości jakie daje
turystom bogata infrastruktura turystyczna naszego regionu jest wyprawa przez teren
Powiatu Słupskiego położony na południe i południowy
zachód do Ustki. Z uwagi na
fakt odcięcia tej części Ziemi
Słupskiej od morza przez poligon wojskowy zachowała
ona wciąż charakter bardziej
rolniczy niż turystyczny, a ducha historii da się tu poczuć
na każdym kroku.

Powiat
słupski
1. Rezerwat
„Buczyna nad Słupią”
Pierwszą i najbliższą odległościowo Ustce atrakcją stanowiącą jednocześnie perełkę
środowiska naturalnego regionu jest Rezerwat
Przyrody „Buczyna Nad Słupią”. Mieszczący się
na południowym skraju Gminy Miejskiej Ustka
i utworzony w 1987 roku kompleks leśny stanowi
część Wybrzeża Słowińskiego. Powierzchnia rezerwatu wynosi nieco mniej niż 20 ha i obejmuje
fragment leśny biegnący wzdłuż rzeki Słupia.
Flora lasu składa się głównie z charakterystycznych dla Pomorza drzew liściastych takich jak
brzoza brodawkowata czy dąb szypułkowy jednakże ścisłej ochronie rezerwatu podlega głównie, rosnący tu, ok. 100-letni las bukowy.

nych na okolicznym, średniowiecznym cmentarzu
mieszkańców wsi, a także z dworu zarządzanego
niegdyś przez ród von Below.

2. Duninowo
Jeden z najbliższych sąsiadów Ustki, położona
na południowy zachód od miasta miejscowość
Duninowo powstała w pobliżu mieszczącego się tu
niegdyś zalewu, którego dzisiejszą pozostałością
jest Jezioro Modła. Głównym i najciekawszym architektonicznie zabytkiem wsi jest powstały w XIV
wieku kościół, którego przebudowa z 1878 roku
dała budowli ostateczny, barokowy wygląd.

3. Jezioro Modła (rezerwat)
Będąc w Duninowie warto wybrać się do
położonego w pobliżu Rezerwatu Przyrody
„Jezioro Modła”. Miejsce to jest dobrze znane
wśród krajowych i zagranicznych pasjonatów
ornitologii. Wybierając się nad Jezioro Modła
warto zabrać ze sobą kamerę, aparat i lornetkę
ponieważ rezerwat ten jest idealnym miejscem
do obserwacji lokalnego ptactwa.

4. Zaleskie
Zaraz przy granicy z województwem zachodniopomorskim położona jest mała lecz bardzo
urokliwa wieś Zaleskie. Słynie ona z kościółka,
przy którym stoi krzyż upamiętniający pochowa-

Zaleskie bagna

5. Starkowo
Zlokalizowane ok. 8 km od Ustki Starkowo bez
wątpienia można nazwać polską ambasadą śledzia. Ryba ta bowiem, będąca jedną z najczęściej
spotykanych na pomorskich stołach, stanowi symbol nie tylko miejscowości, lecz także całej kuchni
Pomorza Środkowego. Funkcjonująca tutaj Zagroda Śledziowa upamiętniła tę legendarną dla Pomorzan rybę, która historycznie stanowiła podstawę
żywienia większości mieszkańców tego regionu.
Muzeum Śledzia zlokalizowane jest w starej chacie
wybudowanej w latach 30-stych XIX wieku, a ta
przez dziesięciolecia stanowiła posiadłość rodziny
Hofmeister. Włodarze Zagrody Śledziowej przekonują, że odrestaurowanie budynku i przekształcenie go na muzeum w latach 2010-2014 miało na
celu wskrzeszenie aktywności lokalnej społeczno-
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ści oraz powrót do tradycji panujących w Krainie w Kratę jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej. Poszanowanie
architektoniki tego miejsca w połączeniu z powrotem
do starych receptur i smaków ma swoje odbicie w stale
rosnącej liczbie turystów chcących wracać w te strony.

6. Krzemienica

Krzemienica jest bez wątpienia jednym z najbardziej urokliwych miejsc w regionie, a wyjątkowość tę
zawdzięcza dwóm powodom. Pierwszym z nich jest
zachowana w niemalże nietkniętym stanie tradycyjna zabudowa szachulcowa datowana na okres XIX
wieku. Dzięki temu fenomenowi architektonicznemu Krzemienica jest nieodłączną częścią tzw. Krainy
w Kratę. Drugim z powodów cieszącym się wielkim
uznaniem wśród lokalnej społeczności, jak również
wśród turystów licznie przybywających z całej Polski
jest gospodarstwo pasieczne „Wędrowna Barć”.
Pasieka funkcjonuje od 1848 roku, a jej największą
atrakcją jest Sala Pszczelarska, gdzie przez szyby
szklanego ula podziwiać można mozolną pracę
pszczół. W sali znajduje się także ekspozycja złożona
z używanego niegdyś sprzętu pasiecznego, a uczestnictwo w prelekcji przygotowanej przez prowadzących to prawdziwa, żywa lekcja przyrody!

7. Swołowo

Północno-zachodnie rubieże Powiatu Słupskiego
zdominowane są przez charakterystyczne budownictwo zwane szachulcem, który często mylony
jest z murem pruskim. Już od wielu dziesięcioleci ta
cześć naszego kraju nazywana jest Krainą w Kratę,
a za jej stolicę uznana została miejscowość Swołowo.
To właśnie tu mieści się słynna Zagroda Albrechta,
czyli odtworzona zagroda chłopska z budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi. Obecnie dla zwiedzających udostępniony jest kompleks budynków,
w którego skład wchodzą budynek bramny, gospoda
oraz ogród z pasieką i piecem chlebowym, stodoła

z zabytkowymi maszynami i urządzeniami rolniczymi,
obory przekształcone w sale wystawowe, jak również
chałupy bogatego chłopa z oryginalnym wyposażeniem z lat 20. i 30. XX w. Będąc w Swołowie warto
także wybrać się na krótki spacer wśród innych zabytkowych domów i zagród, które, pomimo iż nie zostały udostępnione do zwiedzania, wciąż zachwycają
swoim unikatowym wizerunkiem. Ważnym punktem
na gastronomicznej mapie regionu jest położona
w Swołowie „Gospoda Swołowo”. Miejsce to słynie
z tradycyjnych wyrobów z gęsiny, wszystkie przygotowane ze swojskich i ekologicznych produktów
regionalnych. Gęsina wywiera pozytywny wpływ na
samopoczucie człowieka, przez koneserów uznawana jest za silny afrodyzjak i środek antyseptyczny.
Zabytkową architekturę miejscowości wzbogaca także
kościół pw. Wniebowzięcia NMP wzniesiony w XV wieku, w którym zachowały się po dziś dzień zabytkowe
XIX-wieczne empory i drewniany prospekt organowy.

8. Bruskowo Wielkie

Bruskowo to jedna z miejscowości, którą bez
wątpienia można zaliczyć do produktu turystycznego „Kraina w Kratę”. Położona po zachodniej stronie
Słupi miejscowość bogata jest w architekturę charakterystyczną dla Pomorza Środkowego. Zachowały się
tutaj autentyczne zagrody czworoboczne z oryginalnymi budowlami szachulcowymi, a niektóre ze zlokalizowanych tutaj budynków swoją historią sięgają
przełomu XVII i XVIII wieku! W Bruskowie Wielkim
poza budowlami szachulcowymi na zainteresowanie odwiedzających zasługuje kościół wybudowany
w połowie XIX wieku, niegdyś stał tu także stary kościół datowany na rok 1490 jednakże po tej budowli
do dziś nie przetrwał żaden ślad.

9. Dolina Charlotty
Nieopodal wsi Gałęzinowo, nad Jeziorem Zamełowskim znajduje się wyjątkowy obszar rekreacyjno-wypoczynkowy, znany turystom z Polski i zagranicy
jako Dolina Charlotty. Miejsce to oferuje szeroką gamę
atrakcji dla dorosłych i dla dzieci, więc każdy znajdzie
tu coś dla siebie. Dla miłośników fauny i flory polskiej
i światowej zadedykowane zostało Zoo Charlotta,
pomysłowo zorganizowane na kilku tematycznych
wyspach wokół których turyści pływają łódkami z przewodnikiem poznając życie i zachowania wielu gatunków dzikich zwierząt. Przy Zoo Charlotta funkcjonuje
również jedno z największych w regionie fokariów,
prezentujące foki z gatunku Halichoerus grypus, znane
lepiej pod polską nazwą – szarytka morska. Poza fokami, w Dolinie Charlotty zobaczyć można także okazy
żubrów, lamy, lemury, liczne gatunki małp i ptactwa
oraz pochodzące z Australii kangury i walabie. W granicach kompleksu znajduje się amfiteatr będący w stanie
pomieścić ponad 10-tysięczną widownię, a w którym
odbywają się liczne fenomenalne koncerty artystów
polskich i zagranicznych. Na szczególną uwagę zasługuje odbywający się w Dolinie Charlotty już od wielu
lat Festiwal „Legend Rocka”. W swojej historii festiwal
gościł na scenie takie gwiazdy jak Carlos Santana, Bob
Dylan, Deep Purple czy Patti Smith. Warto wspomnieć,
że Dolina Charlotty jest także idealnym miejscem na
spacery i jazdę rowerem na świeżym powietrzu, a mnogość atrakcji powoduje, że całodzienna wycieczka po
Dolinie mija turystom jak zaledwie kilka minut!

10. Warcino
Położone na południowym skraju Powiatu Słupskiego Warcino szczyci się jednym z najpiękniejszych
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kompleksów pałacowo-parkowych na Pomorzu. W połowie XIX w. miejscowość stała się własnością rodziny
Bismarcków i przez lata była ulubionym miejscem wypoczynku Żelaznego Kanclerza. Zatrzymywał się on
właśnie w położonym tutaj pałacu. Oprócz wspomnianego pałacu, na uwagę turystów odwiedzających Warcino zasługuje ogród botaniczny, bukowy park liczący
około 10 ha oraz kaplica rodowa Bismarcków.

Runowo

11. Park Krajobrazowy
„Dolina Słupi”

Jest jednym z najstarszych tego typu parków
w Polsce. Na jego terenie wyznaczono ścieżki przyrodnicze prezentujące walory przyrodniczo-kulturowe tego obszaru. Ścieżki można pokonywać pieszo,
rowerem lub kajakiem. Przez teren parku przechodzą liczne szlaki wyznaczone przez PTTK, a spacerujący nimi turyści mogą oglądać piękno położonych
tu także rezerwatów.

12. Krzynia

Położona na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina
Słupi” Krzynia swoją polską nazwę zyskała w 1947 roku
zastępując tym samym niemieckie Kiern. Ze względu
na niewielką liczbę ludności tu zamieszkującej, miejscowość ta po dziś dzień posiada jedynie status osady. Leży ona nad zbiornikiem retencyjnym noszącym
taką samą nazwę, powstałym w 1926 roku w efekcie
budowy elektrowni wodnej „Krzynia”. Elektrownia ta
jest jedną z pięciu wchodzących w skład Szlaku Elektrowni Wodnych powstałego w 1999 roku. Ze względu
na swoją budowę i typ eksploatacji elektrownia wodna „Krzynia” zaliczana jest do tzw. elektrowni przyzaporowych (znanych pod inną nazwą – zbiornikowe).
Wartym odnotowania faktem na temat miejscowości
jest jej malownicze położenie, dzięki któremu odwiedzający Krzynię turyści mają możliwość spacerowania
po leśnych ścieżkach i wytyczonych szlakach pieszych.

czątków XX wieku, będący dziś siedzibą ośrodka wypoczynkowego „Pałac pod Bocianim Gniazdem”. Na
spacer turyści mogą wybrać się w kierunku grodziska
porośniętego bukowym lasem – miejsce to jest objęte
jest ochroną jako rezerwat przyrody. Runowo jest idealnym miejscem dla entuzjastów przejażdżek konnych,
oferowanych przez wspomniany wyżej „Pałac pod Bocianim Gniazdem”.

14. Damnica

Leżąca nad rzeką Chwarstnicą Damnica warta jest
odwiedzenia z uwagi na pałac usytuowany w XIX-wiecznym parku. Został on zbudowany w latach 70.
XIX wieku na zlecenie Richarda von Blankensee. Dawniej w pałacu mieściły się siedziba nadleśnictwa oraz
szkoła średnia, a dziś funkcjonuje tu Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Miejscowym okazem jest palma wychodząca ponad dach w szklanej kopule.

13. Runowo

Runowo jest miejscowością położoną nieopodal
wschodniej granicy Powiatu Słupskiego. Na szczególną uwagę odwiedzających zasługuje tutaj pałac z po-

Stawy w Damnicy

15. Główczyce

Każdy turysta wybierający się ze Słupska do Łeby
powinien zrobić przystanek i zwiedzić Główczyce.
Jest to duża wieś, historycznie kaszubska, o charakterze małomiasteczkowym, leżąca nad niewielką rzeką Pustynka. Będąc w Główczycach warto
obejrzeć wybudowany tutaj w połowie XIX wieku
pałac neogotycki z zachowaną unikatową stolarką
drzwiową oraz gabinetem, w którym niecodzienną
dekorację stanowią herby rodu Puttkamerów. Innym
ciekawym architektonicznie budynkiem jest kościół,
którego historia sięga 1891 roku. Mimo upływu wielu
lat, wciąż zobaczyć można w świątyni cenny ołtarz,
ambonę czy organy, wszystkie zachowane w bardzo
dobrym stanie. Ciekawostką na temat miejscowości
jest etymologia jej nazwy pochodząca od własnego
imienia Główka, historycznie Glove.
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Przydatne adresy powiat słupski
INFORMACJA TURYSTYCZNA
W SŁUPSKU
Starzyńskiego 8, tel. 59 728 50 41
w sezonie (15.06-15.09): pn.– pt.
9:00-18:00, sob. nd. 10:00-15:00.
poza sezonem: pn.-pt. 9:00-16:00,
sob. 10:00-15:00

i

MUZEA, GALERIE
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Na kompleks Muzeum w Słupsku składa się pięć
budynków:
• Zamek Książąt Pomorskich – wystawy czasowe
i stałe min. „Skarby Książąt Pomorskich”,
„Z przeszłości Słupska”, „Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku” w podziemiach
zamku mieści się restauracja Anna de Croy
• Biały Spichlerz – największa na świecie kolekcja dzieł
Witkacego oraz wystawa „Słupsk-miasto i ludzie”
• Młyn Zamkowy – wystawy: stała 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, Słupsk
REKLAMA

tel. +48 59 842 40 81
www.muzeum.slupsk.pl
Oddziały Muzeum Pomorza Środkowego:
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Kluki 27, Smołdzino, tel. +48 59 846 30 20
www.muzeumkluki.pl
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
Swołowo 8, tel. +48 59 832 48 97
www.muzeum.swolowo.pl
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Partyzantów 31a, Słupsk,
tel./fax 59 842 56 74, www.bgsw.pl
oddział:
Baszta Czarownic, al. F. Nullo 8, Słupsk
tel. 59 841 26 21
KINA, TEATRY, OSRODKI KULTURY
Słupski Ośrodek Kultury
ul. Stefana Banacha 17, Słupsk
tel. +48 59 845 64 41
www.sok.slupsk.pl

Działają tu pracownie: muzyczna,
plastyczna, tańca i batiku.
Kino REJS – kino studyjne
Aleja 3 Maja 22, Słupsk
tel. 507 846 243, kinorejs@sok.slupsk.pl
Teatr Rondo
ul. Niedziałkowskiego 5a,
Słupsk, tel. (59) 842 63 49
Teatr Nowy, Duża i Mała Scena
ul. Jana Pawła II 3, Słupsk, kasa/rezerwacja
biletów tel. +48 59 846 70 13
www.nowyteatr.pl
POLSKA FILHARMONIA
„SINFONIA BALTICA”
ul. Jana Pawła II 3, Słupsk
impresariat/kasa tel. +48 59 842 38 39,
+48 59 842 49 60 w. 302
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

REKLAMA
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