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Na planie Ustronia-Zawodzia 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.

Z� ródło opisu:
Jacek Piechocki – tablice informacyjne w różnych częściach Ustronia.

Budowę dzielnicy rozpoczęto w 1967 r.
Projekt powierzono Aleksandrowi Francie,
Henrykowi Buszce i Tadeuszowi Szewczy-
kowi. Celem było stworzenie na stokach
Równicy bazy uzdrowiskowej
(sanatoria, szpital, domy
wypoczynkowe) na
7 tysięcy kuracjuszy.

Z planowanych 28 powstało 17 modernistycznych
budynków w kształcie piramid, w których znajdują
się głównie sanatoria. Uzdrowisko zaczęło działać
od 1986 r.

Ustroń stale rozwija bazę rehabilitacyjno-leczniczo-
wypoczynkową. Najnowsze inwestycje to pijalnia
wód i tężniaw parku Zdrojowym.

W połowie XX w. narodziła się idea stworzenia w Ustroniu uzdrowiskowej dzielnicy Zawodzie. Pomysł wynikał
z rosnącego zapotrzebowania na leczenie sanatoryjne i potrzeby rozwoju bazy rehabilitacyjno-wypoczynkowej
na S� ląsku, szczególnie po rozbudowie Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Historia Ustronia jako kurortu zaczęła się w 1804 r. wraz z oddaniem do użytku budynku zdrojowego, z łazienka-
mi do kąpieli leczniczych i pokojami gościnnymi. Jednak już wcześniej, bo w drugiej połowie XVIII w. istniała tu
pijalnia serwatki owczej i koziej, którą stosowano w leczeniu anemii, co w połączeniu z tutejszym klimatem,
przyciągało kuracjuszy. Później podgrzewaną wodą leczono tu reumatyzm.
Początkowo wodę do kąpieli ogrzewano gorącym żużlem, pochodzącym z pobliskiej huty „Klemens”, a po wyczer-
paniu się złóż rudy żelaza zaczęto stosować borowinę. Do połowy XIX w. gorące kąpiele i serwatka były podsta-
wowymi środkami kuracyjnymi, później wzbogaconymi o kąpiele zimne i świerkowe. Leczono tu choroby
układów oddechowego, trawiennego i nerwowego, a także choroby kobiece. W 1882 r. Ustroń uzyskał status
uzdrowiska, ale już w 1896 r. brak funduszy na rozwój infrastruktury i modernizację obiektów kuracyjnych
spowodował wykluczenie miejscowości z grupy kurortów.
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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.

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (4/S/23)

PK 1 Jakie zwierzę „idzie” po ścianie budynku od strony ulicy?

PK 2 Tablica „Flora i fauna Doliny Gościradowca”.
Jakie zwierzę wpisano pod numerem 13?

PK 3 Wejście na ścieżkę spacerową.
Jakiego koloru jest strzałka wskazująca kierunek do źródełka?

PK 4 Tablica informacyjna „Dolina potoku Gościradowiec”.
Ile wynosi rzędna ujścia Gościradowca doWisły?

PK 5 Tablica informacyjna „Źródło Żelaziste”.
Za czyją sprawą źródło cieszyło się największą popularnością pod koniec XIX w.?

PK 6 Kierunkowskazy szlaków spacerowych.
Jaka jest stąd odległość do Źródła Karola?

PK 7 Rzeźba Martina Muranicy z 2009 r. ma tytuł w trzech językach.
Jak brzmi po polsku?

PK 8 Pomnik.
Czego wskrzesiciel?

PK 9 Kościół pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, a przy nim jeden z najwyższych posągów Chrystusa
Króla (25 m, w tym 14 m cokół).
O której godzinie odbywają się nabożeństwa do św. Ojca Pio?

PK 10 Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia.
Co częściowo amerykańskie?

PK 11 Tablica interaktywna „Odkryj Ustroń”.
Jaki numer ma punkt z kodem QR?

PK 12 Jaki napis znajduje się na kamiennej płycie z rysunkiem fontanny?

PK 13 Granica Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego.
Co jest tu wydobywane?

PK 14 Tablice informacyjne.
Które źródło, znane już w 1890 r., miało wzmacniać apetyt?

PK 15 Leśny Park Niespodzianek utworzony w środowisku naturalnym. Po ścieżkach w lesie bukowym biegają
na wolności dziki, jelenie, sarny i mu�lony. Park łączy w sobie funkcje: rekreacyjną i edukacyjną,
organizuje również pokazy sokolnicze.
Ile zwierząt wkomponowanych jest w ławkę przy kasie?


