
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 2 kwietnia 2016 dzieci i młodzież ze 
Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych  

na wycieczkę krajoznawczą w  

BESKID ŚLĄSKI.  
Będziemy zwiedzali wybrane atrakcje turystyczne uzdrowiska 

           USTROŃ – Źródlanym Szlakiem 
PROGRAM 
02 kwietnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon 
stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Pszczyna, Ustroń. Z rynku 
ustrońskiego rozpoczynamy wędrówkę Szlakiem Źródlanym.  
Szlak źródlany -długość trasy ok. 8 km, czas przejścia ok. 3 godz. Na trasie w dolinie Gościeradowca „Źródełko Żelaziste", odkryte w 
1883 r. oraz na zboczu Lipowskiego Gronia  „Źródło Karola" z dobrą wodą. Szlak źródlany jest jednym z najbardziej atrakcyjnych szlaków 
spacerowych w okolicach Ustronia. Kilkakrotnie przecina urocze górskie potoki a w drodze do Źródła Karola gwarantuje wspaniałe 
widoki. 

Przechodzimy przez most nad Wisłą przy stacji Ustroń Zdrój. Idziemy czerwonym szlakiem do 
„Źródełka Żelazistego”. W okolicy źródełka klika ławek. Następnie wyraźnymi ścieżkami śródleśnymi 
idziemy w kierunku zboczy Lipowskiego Gronia (743 m n.p.m.). Źródło Karola znajduje się w głębokim 
lesie w cichej dolince. Dochodzimy do źródła Karola.  
Źródło Karola -  na początku XIX wieku w źródełku wypływającym na zboczu Lipowskiego Gronia (743 m n.p.m.) miejscowa ludność 
poiła bydło. Po pewnym czasie stwierdzono, że chore i słabe sztuki powracały do zdrowia. Również na początku XX wieku kasjer 
ustrońskiej kuźni, Karol Hoheisel cierpiący na dolegliwości przewodu pokarmowego, pił wodę z tego źródła. Gdy okazało się, że 
dolegliwości minęły, postanowił z wdzięczności na własny koszt je obudować oraz postawić nad nim postument wykonany z kamienia, 
zwieńczony metalowym krzyżem. Nad wypływającą z postumentu wodą umieszczono tablicę z napisem: "Źródło Karola 1916". Ze 
źródełka do dnia dzisiejszego korzysta okoliczna ludność oraz kuracjusze i turyści przybywający do Ustronia. 

Wychodzimy z lasu i ulicą Kuźniczą dochodzimy do mostu na Wiśle, dalej bulwarami nadwiślańskimi 
dochodzimy do Parku z amfiteatrem. Obok Muzeum Ustrońskie, które będziemy zwiedzać.  
Muzeum Ustrońskie to jedna z całorocznych atrakcji miejscowości. Jego siedzibą jest zabytkowy budynek dawnej huty „Klemens”, 
działającej w latach 1771–1897. Muzeum prezentuje kilka wystaw tematycznych, poświęconych m.in. historii miasta i okolic, dziejom 
hutnictwa i kuźnictwa w regionie oraz działalności uzdrowiskowej. Najmłodszych gości zainteresuje z pewnością kolekcja zabytkowych 
zabawek, wśród których znajdują się m.in. 150-letnie misie, lalki i wózki dla lalek, koniki na biegunach. Jest także stara ławka szkolna z 
wyposażeniem. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zorganizowano niewielki skansen rolniczy z kuźnią miejską.  

Przejazd autokarem do Parku Zdrojowego. Zwiedzanie obiektów parku i pieczenie kiełbasek. 
 
W Parku Zdrojowym utworzonym w 2011 roku wytyczono alejki spacerowe, wykonano oczko wodne oraz rozmieszczono tablice 
edukacyjne, z których możemy się dowiedzieć o budowie geologicznej Beskidu Śląskiego, eksploatacji solanek leczniczych czy o tym, jakie 
surowce mineralne znajdują się w okolicach Ustronia. Z rozmieszczonych w górnej części parku ławkach rozciąga się 
wspaniała panorama na okoliczne szczyty: Kończyn (720 m n.p.m.), Gronik (720 m n.p.m.), Czantorię Małą (866 m n.p.m.) czy 
największy z nich - Czantorię Wielką (995 m n.p.m.). W parku jest pijalnia wód mineralnych. Pijalnia wód to nowoczesny przeszklony 
obiekt nawiązujący do słynnych ustrońskich piramid. Pod pijalnią, głęboko w ziemi znajduje się źródło "Zygmunt", z którego czerpana 
jest woda do dwóch stanowisk pitnych. Poniżej pijalni rozmieszczono urządzenia do ćwiczeń siłowych. Z tej rekreacyjnej siłowni 
urządzonej na wolnym powietrzu korzysta wielu kuracjuszy. Usytuowana obok pijalni fontanna to ustrońska "tężnia". Odpowiednio 
zaprojektowana konstrukcja fontanny pozwala na zwiększone stężenie soli w solance wydobywanej z dwóch odwiertów o głębokości 
1837 m i 1753 m zlokalizowanych powyżej parku. Solanka podlegająca intensywnemu procesowi odparowania i hydrojonizacji tworzy 
swoisty mikroklimat nasycony jodem, bromkiem i mikroelementami. Fontanna jest podświetlana, oczywiście wieczorem. 

 
Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1700 

CENA;  40  zł członkowie PTTK    25 zł członkowie SKKT. 

ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie.  
Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl  
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     
 SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością, bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo 
wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł wynosi 8 zł, 
wpisowe dla składki normalnej 15 zł Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice 
zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 


