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SZLAK MAŁEGO TURYSTY  (ATRAKCJE TURYSTYCZNE)

1    Promenada Nadmorska – ten istniejący już w 1875 roku trakt  
pieszy to dziś ponad dwukilometrowa trasa.

2  Kładka – uruchomiona w 2013 roku obrotowa 
kładka, łącząca przeciwległe brzegi Słupi, 
to jedyna tego typu konstrukcja w Europie.  
W wygodny i szybki sposób pozwala dostać się na 
drugą stronę portu.  

3  Latarnia Morska – mierzy ona niecałe 20 metrów 
wysokości, jednak z jej szczytu rozciąga się piękna 
panorama Morza Bałtyckiego, którą zobaczycie po 
pokonaniu zaledwie 68 schodów.

4  Skwer im. Jana Pawła II (makieta dawnej 
Ustki) – niegdyś stał tu kościół pod wezwaniem 
św. Mikołaja, patrona żeglarzy i kupców. Światło 
pochodni zamieszczanej na jego wieży było 
pierwszą nawigacją, która wyznaczała drogę 
statkom. Wokół skweru zachowały się domy,           
należące do ówczesnych kapitanów.

5    Stara Osada Rybacka – ulokowana między 
obecnymi ulicami Czerwonych Kosynierów  
i Marynarki Polskiej, na jej obszarze zacho-
wały się nieliczne domy o konstrukcji 
szachulcowej, należące do najznaczniejszych 
mieszkańców Ustki – kapitanów statków.

6  Dom Kapitana Haase – to budynek 
szachulcowy, który powstał w 1804 roku 
– świadczy o tym napis „18 P.H. 04”, 
który został wyryty na drewnianej belce 
umiejscowionej nad wejściowymi drzwiami.

7  Ratusz – dawniej pełnił funkcję szkoły, 
obecnie jest to siedziba Urzędu Miasta Ustka.

8   Kościół Najświętszego Zbawiciela 
– neogotycka budowla z XIX wieku. 
W trakcie nabożeństwa można w niej 
usłyszeć zabytkowe organy.

9  Tężnia solankowa –  w tym 
tradycyjnym obiekcie przyrodoleczniczym 
wykorzystywane jest naturalne bogactwo 
Ustki – woda solankowa, pozyskiwana  
z miejscowego złoża leczniczego „Ustka”.

10 Dzielnica Willowa – spacerując wzdłuż ulicy 
Żeromskiego, idąc w kierunku promenady, natrafimy 
na perełkę usteckiej architektury – Villę Red (budynek 
z 1886). Na trasie spaceru zobaczycie również wille 
zbudowane na początku XX wieku.

SZLAK WSZĘDOBYLSKIEGO ODKRYWCY (MUZEA)

1     Muzeum Chleba – w muzeum znajdziecie maszy-
ny, które były używane w przeszłości do wypiekania 
różnych produktów, nietuzinkowe przyprawy oraz 
inne eksponaty związane z piekarnictwem.

2   Muzeum Bursztynu – zobaczycie tu okazy wyłowione z morza, 
znalezione na polach, bryłki morskie z pąklami, charakterystyczne 
okazy zwane kroplami czy tzw. „nadziaki”. Największa bryłka 
prezentowana w obiekcie waży aż 1776 gramów.

3   Muzeum Ziemi Usteckiej – w obiekcie mieszczą 
się eksponaty związane z historią miejscowości, 
jednak znajdziecie tutaj również wystawę 
węzłów marynarskich, która zafascynuje 
młodych chłopców.

4     Muzeum Minerałów – zobaczycie tu ogromną kolekcją 
minerałów oraz muszli z całego świata. Największą 
atrakcją Muzeum jest odlew szkieletu dinozaura oraz 
pradawne jajo.

5 Bunkry Blüchera – park spotkań z historią -  
pochodzące sprzed II wojny światowej bunkry, 
usytuowane są po zachodniej stronie portu. Zwiedza 
się je z przewodnikiem, można tu też postrzelać  
i pobawić się wykrywaczem metalu.

SZLAK MŁODEGO PRZYRODNIK A

1     Topola biała Trójząb Neptuna 

2    Jesion wyniosły Zeus 

3    Buk zwyczajny Promienie Heliosa 

4    Klon jawor Gwido 

5    Klon zwyczajny Triton 

6    Klon jawor Latarnik 

7    Głóg jednoszyjkowy Apollo 

8    Jesion wyniosły Okeanos 

9    Kasztanowiec zwyczajny Taurus 

10    Kasztanowiec zwyczajny Argus 

11     Kasztanowiec zwyczajny Nereus 

12    Kasztanowiec zwyczajny Bosman 

13    Kasztanowiec zwyczajny Komandor

14    Rezerwat Przyrody „Buczyna nad Słupią”

15    Buk zwyczajny Pomorzanin

16   Stawek Upiorów – według opowieści pojawiały się tu duchy  
i zjawy, które tajemniczym światłem wabiły ludzi w ciemną głębię 
jeziora. Mroczna legenda mówi o zatopionej bryczce, w której zginął 
dziedzic wraz z rodziną.

SZLAK TROPICIELA POMNIKÓW

1   Syrenka – według legendy Syrenka wypatruje 
marynarzy, którzy mają szczęśliwie dotrzeć do domu. 
Jeśli wierzyć panującemu przekonaniu – potarcie 
lewej piersi Syrenki zapewnia szczęście i gwarantuje 
ponowną wizytę w Ustce.

2    Pomnik Fryderyka Chopina                    3   Umierający Wojownik   
  

4    Ławeczka Ireny Kwiatkowskiej              5    Pomnik Trzech Gracji

6    Pomnik Rybaka Mistrala

7    Makieta Dawnej Ustki – Park Jana Pawła II (Zaułek Kapitański)

8    Pomnik „Ludziom Morza”         9    Pomnik św. Jana Nepomucena

                    


