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Na planie Ustronia okręgami zaznaczono punkty kontrolne (PK).
Znajdź te miejsca w terenie i odpowiedz na pytania.
Jeśli chcesz się znaleźć na liście osób, które przebyły trasę,
i zdobywać odznaki, odpowiedzi prześlij do organizatora.

Bulwary wiślane w Ustroniu to popularna
promenada, służąca spacerowiczom, a także
amatorom nordic walking. Ciągną się przez
kilka kilometrów wzdłuż największej polskiej
rzeki, która w rejonie Ustronia jest jeszcze szu-
miącym, górskim potokiem.

Bulwary są oświetlone, dlatego nadają się świetnie
również na przechadzki wieczorne. Znajdziemy tu
specjalnie przygotowane strefy relaksu z leżakami
i hamakami. Nad przepływającą przez miejscowość Wisłą
rozstawiono tablice edukacyjne mówiące o walorach
przyrodniczych rzeki, z uwzględnieniem jej odcinka w rejonie
Ustronia. Wytyczono też 6 km tras do narciarstwa biegowego.

W zależności od pomiarówWisła ma od 1023 do 1047 km. To jedyna rzeka w Europie, która zachowała swój
naturalny charakter na ponad 300-kilometrowym odcinku. Pływa w niej kilkadziesiąt gatunków popularnych
ryb. Można spotkać takie gatunki, jak: klenie, węgorze, okonie, leszcze, bolenie, sumy, sandacze, szczupaki,
brzanki, płotki czy karpie. W rejonie koryta Wisły żyje też ponad 200 gatunków ptaków i z tego powodu
Dolina Wisły została wpisana do ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Z powstaniemWisływiąże się legenda o dwóch siostrach: Białce i Czarnuszce, pięknych córkach Beskida,
syna Karpata, wielkiego władcy tych terenów. Pewnego razu postanowiły wyruszyć w świat własnymi
drogami, aż w końcu spotkały się i dalej szły razem za rękę, wytyczając nowe koryto rzeki. Dotarły przez
ziemię śląską, krakowską, sandomierską, mazowiecką i mazurską aż do Bałtyku. Zostawiły swoich rodziców
na zawsze i nie powróciły już do kwiecistych pól i łąk oraz zwierząt, które wypasały, co jeszcze bardziej
zasmuciło rodzinę. Beskid i jego żona tak bardzo tęsknili za swoimi córkami, że posyłali za nimi wianki
płynące Wisłą z gór aż do morza.

Legenda ma odzwierciedlenie w geogra�ii. ŹródłoWisły znajduje się na wysokości 1107 m n.p.m. na stokach
Baraniej Góry, w obrębie rezerwatu przyrody, w Beskidzie S� ląskim. Jest to źródło potoku Czarna Wisełka.
Potoki Czarna Wisełka i Biała Wisełka płyną trasami, którymi podążały Czarnuszka i Białka, a następnie
spotykają się wWiśle-Czarnem, gdzie zbudowano zbiornik retencyjny zwany Jeziorem Czerniańskim.
Ze zbiornika wypływa już Wisełka, która po połączeniu z potokiem Malinka daje początek Wiśle w rozumieniu
hydrologicznym. Dopiero dalej zmienia się w potężną rzekę, co „płynie po polskiej krainie”.
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Z� ródła opisu:
polskazachwyca.pl/ciekawostki/wisla-krolowa-polskich-rzek
slaskie.travel/poi/15889/bulwary-nad-wisla-i-am�iteatr-w-ustroniu

Ustroń
Zdrój Legionów

G
rażyny

N
adrzeczna

W
isła

o

Gra
żyńs

kieg
o

1 2

3

4

5

6

7
8

9 10

11

12

13

14



trino.pttk.pl

Odpowiedzi prześlij za pomocą formularza karty startowej dostępnego na stronie trino.pttk.pl.
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły trasę TRInO.

PK 1 Rzeźba kobiecej postaci z 2016 r.
Z czego jest sukienka w tytule?

PK 2 Tablica „Ekosystem wodny”.
Jak się nazywa ten dział?

PK 3 Tablica „Ptasie mieszkania”.
Jakie są trzy podstawowe cechy dobrze skonstruowanej budki lęgowej?

PK 4 Tablica „Tropy zwierząt”.
Jak brzmi łacińska nazwa przedstawionego na tablicy gryzonia?

PK 5 Tablica „Użytek ekologiczny «Pióropuszniki nad Wisłą»”.
Jaki gatunek „leśny” wymieniono?

PK 6 Tablica „Bioróżnorodność ekosystemu wodnego”.
Zwyczajna i…?

PK 7 Głaz.
Jakie zwierzę „schowało się” w niszy?

PK 8 Głaz z napisem „Park Kościuszki”.
Ile szlaków różnego typu zaznaczono na kamieniu?

PK 9 Drogowskazy ścieżki rowerowej.
Jaka jest stąd odległość do Skoczowa?

PK 10 Most wantowy.
Przez ile lin jest utrzymywany most?

PK 11 Tablica informacyjna Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Jaka woda może uszkadzać budowle hydrotechniczne?

PK 12 Jakich kolorów szlaki nordic walking przebiegają tędy?

PK 13 Karczma góralska.
Jaka jest data starszego z dwóch żaren umieszczonych przed karczmą?

PK 14 Rezerwacja i sprzedaż biletów na Ciuchcię Ustrońską.
Na której trasie czas wolny wynosi ok. 60 minut?
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