
stroń  jest  jedną  z  najstarszych osad Śląska Cieszyńskiego, 

Ua pierwsze wzmianki o nim pochodzą z roku 1305. Początko-

wo była to wieś książęca należąca do Piastów Śląskich, a od 

roku 1653 do dynastii Habsburgów. Pod koniec XVII wieku przez 

Ustroń przemaszerowały wojska króla Jana Sobieskiego, zmierzające 

pod Wiedeń. W czasach kontrreformacji (XVI - XVII wiek) ludność 

wyznania ewangelickiego chroniła się w okolicznych górach przed 

prześladowaniami. Pozostałością z tamtych lat jest kamienny ołtarz 

usytuowany w lesie na stoku Równicy. W miejscu tym odbywały się 

nabożeństwa.

 Do lat 70. XVIII wieku Ustroń był osadą pastersko - rolniczą. 

W 1772 roku, po wcześniejszym odkryciu rudy żelaza, uruchomiono 

w Ustroniu hutę, kuźnię, odlewnię oraz walcownię. Wtedy też osada 

stała się dużym ośrodkiem hutnictwa żelaza i przemysłu maszy-

nowego.  Rozwój  hutnictwa  w  Ustroniu  ściśle wiąże się z jego 

dzisiejszym charakterem uzdrowiskowym. Kiedy hutnicy zauważyli, 

że kąpiele w wodzie ogrzanej płynnym żużlem wielkopiecowym 

łagodzą dolegliwości reumatyczne, na polecenie arcyksięcia Alberta 

w 1804 roku wybudowano specjalną łaźnię. Skuteczność gorących 

wód została bowiem potwierdzona badaniami lekarskimi. W XIX 

wieku odkryto w okolicach Ustronia pokłady borowiny i źródło wód 

żelazistych. W związku z tym, w roku 1901, powstał Zakład Kąpieli 

Borowinowych, w którym zaczęto przeprowadzać zabiegi lecznicze. 

W latach 20. i 30. XX wieku Ustroń bardzo się zmienił. Uregulowano 

brzegi Wisły, dokonano elektryfikacji wsi, powstały korty tenisowe, 

oddano do użytku basen kąpielowy. Zadbano też o parki i ścieżki 

spacerowe. Obecnie Ustroń jest powszechnie znaną miejscowością 

uzdrowiskowo - wczasową, w której leczy się m.in. choroby narządów 

ruchu, dróg oddechowych, układu krążenia, układu nerwowego. 

Lecznicze wody i górski klimat ściągają do miasteczka setki kura-

cjuszy.  Do  Ustronia  przyjeżdżają  też miłośnicy górskich wędrówek,

a także narciarze i snowboardziści.

Historia
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Stara Zagroda

 W centrum miasta, przy rynku od strony północnej zlo-

kalizowane są zabudowania drewniane, będące od roku 1982 

własnością Bronisława Palarczyka, gdzie w grudniu 1998 r. urucho-

miono prywatne muzeum etnograficzne pod nazwą Stara Zagroda. 

Obiekty stanowią rekonstrukcję in situ. Pierwotny budynek miesz-

kalny  konstrukcji  zrębowej pochodził z 1768 r.  Wykorzystano z nie-

go odrzwia i 2 stropy. Budynek posiada dach dwuspadowy, kryty 

gontem. Od zachodu usytuowana jest drewniana stodoła. Wewnątrz 

i na podwórzu znajdują się bogate zbiory etnograficzne.

ul. Ogrodowa 1, 43-450 Ustroń,  tel. 33 854 31 08 

godziny otwarcia w wakacje i ferie zimowe: wtorek - piątek 

10.00-16.00 sobota: 9.00-13.00

Kościół Św. Anny w Ustroniu - Nierodzimiu

 Poświęcenie tego kościółka miało miejsce w roku 1769, 

jednak jest to już trzecia świątynia stojąca w tym miejscu. W latach 60. 

XX wieku kościół przeszedł gruntowny remont, dzięki czemu obecnie 

jest w bardzo dobrym stanie. Przy kościele znajduje się cmentarz 

liczący 600 lat. Do kościółka dotrzeć można samochodem lub 

rowerem. Jadąc w kierunku Skoczowa, należy skręcić w lewo z ul. Ka-

towickiej, tuż przed przedsiębiorstwem Mokate.

www.nierodzim.wiara.org.pl,  tel. 33 854 24 43

ul. Zabytkowa 23, 43-450 Ustroń
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Kościół pod wezwaniem Św. Klemensa Papieża i Męczennika

 Kościół  poświęcono w  roku 1788,  ale  pierwsze wzmianki 

o parafii pochodzą z XV wieku. Początkowo był to budynek drew-

niany, później został przebudowany, a jego obecny wygląd jest wy-

nikiem licznych remontów i renowacji. W ołtarzu głównym znajduje 

się XIX w. obraz św. Klemensa. Przed wejściem na cokołach znajdują 

się dwie rokokowe rzeźby z XVIII w. dłuta Wacława Donaya przed-

stawiające św. Józefa z Dzieciątkiem i aniołami oraz św. Jana 

Nepomucena.

www.parafiaustron.pl,  tel. 33 854 24 49  

ul. Daszyńskiego 15,  43-450 Ustroń

Kościół Ewagnelicko - Augsburski Apostoła Jakuba Starszego

 Zabytkowy kościół poświęcony w roku 1865. Wieża z lat 

1856/57 o wysokości ok. 35 m zakończona strzelistym ostrosłupem. 

Fasada kościoła o cechach klasycystycznych. W prezbiterium ołtarz 

projektu wiedeńskiego architekta Ruprechta oraz obraz „Ostatnia 

wieczerza” z początku XIX w. pędzla J. Steke.

www.ustron.luteranie.pl,  tel. 33 854 24 17 

Pl. ks. Kotschego 4, 43-450 Ustroń

www.ustron.pl5
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Amfiteatr

 Ustroński Amfiteatr położony jest wśród zieleni Parku 

Kuracyjnego w centrum miasta, zajmując powierzchnię ok. 12500 

metrów kwadratowych. Graniczy z promenadą spacerową nad rzeką 

Wisłą. Jako jeden z nielicznych w Polsce, jest ogrodzony, posiada 

zadaszoną scenę i widownię mieszczącą ok. 2100 osób, komfortowo 

wyposażone garderoby, zaplecze sanitarne i gastronomiczne.

 W pobliżu amfiteatru znajduje się parking dla samochodów 

osobowych oraz autokarów. Obiekt jest własnością Urzędu Miasta 

Ustroń, zaś rolę gospodarza pełni Miejski Dom Kultury "Prażakówka".

Wymiary sceny: szerokość 17m głębokość 12m. Na jego deskach 

wystąpiły takie gwiazdy jak m.in.: Perfect, Lemon, Dżem, Mesajah, 

Kamil Bednarek, Justyna Steczkowska, Rudi Schubert, Zbigniew 

Wodecki, Andrzej Cierniewski, Ania Dąbrowska i wielu innych.

Miejski Dom Kultury Prażakówka

 Pierwsze informacje dotyczące "Prażakówki" sięgają XVII-

XVIII w. Obiekt wybudowany jako karczma służył miejscowej ludności 

zmieniając przez kolejne lata właścicieli, by w roku 1885 stać się 

własnością Czecha-Jerzego Prażaka. Na początku XX w. Prażak 

przekazał budynek Zborowi Ewangelickiemu. W 1928r. położono 

kamień węgielny pod budowę drugiej części obiektu z przeznacze-

niem na Dom Młodzieży. Inicjatorem tego zamierzenia był ks. Senior 

Paweł Nikodem. Sześć lat później nastąpiło otwarcie budynku z uży-

czoną od nazwiska Jerzego Prażaka nazwą "Prażakówka".  W okresie 

II wojny światowej budynek przejęli Niemcy. Tuż po wojnie ponownie 

rozkwitło życie kulturalne Ustronia. W 1966 r. "Prażakówkę" kupiła 

Kuźnia Ustroń, zmieniając jej nazwę na Zakładowy Dom Kultury 

"Kuźnik". W 1997r. obiekt przeszedł na własność miasta i jako Miejski 

Dom Kultury wrócił do dawnej nazwy "Prażakówka".

www.mdk.ustron.pl

ul. Ignacego Daszyńskiego 28, 43-450 Ustroń,  tel.  33 854 29 06
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Biblioteka Publiczna

 Ustrońska biblioteka swoją działalność rozpoczęła jako 

jedna z pierwszych w powiecie cieszyńskim, wkrótce po zakończeniu 

II  wojny  światowej.  Ze  sprawozdania  Koła  Nr 1  Macierzy  Szkolnej 

w Ustroniu wynika,  że  biblioteka istniała w tym miejscu już w roku 

1928. Dopiero pod koniec lat 90. realna stawała się idea by bibliotekę 

przenieść do gmachu zajmowanego wtedy przez Filię Liceum 

Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie. Koncepcję tę 

popierał też ówczesny burmistrz miasta - Jan Szwarc. Dzięki zdecy-

dowanej postawie Rady i Zarządu Miasta, Ustroń odkupił budynek od 

powiatu w roku 2002, czyli dokładnie w stulecie wmurowania kamie-

nia węgielnego obiektu. W 2011 roku wyremontowano fasadę bu-

dynku, wtedy też powstał efektowny mural oraz park otaczający 

bibliotekę. 

 W 2013 uruchomiono moduł komputerowego wypożycza-

nia zbiorów w Oddziale dla Dzieci, a w 2015 w Wypożyczalni dla 

Dorosłych.

www.biblioteka.ustron.pl   

tel.: 33 854 23 40,  Rynek 4,  43-450 Ustroń

Zawodzie

 Słynne ustrońskie piramidy zaczęły powstawać już w latach 

60. Dzisiaj są wizytówką tego górskiego miasteczka oraz na pewno 

najciekawszym  kompleksem  hoteli,  jaki  powstał  w  naszym  kraju, 

w czasach PRL. Jest ich 15, wszystkie są położone na zboczu góry 

Równica w dzielnicy Zawodzie. Wznoszenie obiektów rozpoczęło się 

w 1967 roku, a ostatnie zostały  oddane do  użytku  pod  koniec  PRL, 

w późnych latach 80.  Nad całą okolicą góruje budynek sanatorium, 

w którym znalazło się nie tylko 800 miejsc noclegowych, ale również 

gabinety lekarskie i zabiegowe. Ogromny gmach, stylizowany na 

trasatlantyk, jest ucieleśnieniem idei modernizmu: horyzontalna 

bryła o silnie zaznaczonych podziałach poziomych wsparta jest na 

słupach, a na jej płaskim dachu znalazł się taras widokowy. Pro-

jektantami całej dzielnicy byli: Henryk Buszko, Aleksander Franta i Ta-

deusz Szewczyk.

www.ustron.pl7

Atrakcje



Bulwary Wiślane

 Bulwary wzdłuż Wisły to popularna promenada w Ustroniu 

służąca spacerowiczom, rowerzystom, a także amatorom „nordic 

walking” i nart biegowych. Bulwary wiślane stanowią część Wiślanej 

Trasy Rowerowej, która łączy Bałtyk z górami, a w mniejszej skali 

Skoczów, Ustroń i Wisłę.  Rowerzyści i spacerowicze mogą korzystać 

z bardzo dobrze zaprojektowanych miejsc odpoczynku. Co kilka-

dziesiąt metrów mamy stację z ławkami, leżakami, huśtawką - 

wszystkim, co sprawia, że odpoczynek w trasie będzie przyjemniej-

szy. Oświetlony trakt jest uczęszczany także zimą. Ustrońska Szkoła 

Narciarstwa Biegowego wytyczyła tu 6 km tras dla amatorów stylu 

klasycznego i wolnego. Z bulwarami sąsiaduje Park Kuracyjny, na 

terenie którego znajduje się Ustroński Amfiteatr - miejsce wielu 

imprez kulturalnych i rozrywkowych. Park Kuracyjny oprócz wspa-

niałych terenów zielonych, szczyci się również alejkami pełnymi 

drewnianych rzeźb, które dodają mu uroku i baśniowego charakteru.

Park Linowy Równica

 Jest to najstarszy park linowy w Polsce, a zarazem naj-

większy tego typu obiekt na południu kraju. Powstał w roku 2005 na 

szczycie góry Równica.  Można  tam  dotrzeć szlakiem  turystycznym 

z  centrum  Ustronia  lub  też  dojechać samochodem. Oprócz 6 tras 

o łącznej długości 1100 metrów można tam również spróbować 

swoich sił w łucznictwie, lub zorganizować imprezę integracyjną dla 

dzieci czy dorosłych.   

 www.parklinowy.pl

ul. Równica 27, 43-450 Ustroń, tel. 501 221 833

Atrakcje
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Leśny Park Niespodzianek to zdecydowanie miejsce warte odwie-

dzenia. Usytuowany w dzielnicy uzdrowiskowej Ustroń-Zawodzie 

park, to miejsce gdzie czas mogą spędzić całe rodziny, czy grupy 

zorganizowane w każdym przedziale wiekowym. Jest to również raj 

dla  fotografików,  którzy  mają  możliwość  fotografowania  zwierząt

w warunkach zbliżonych do naturalnych. Ten niekonwencjonalny 

ogród zoologiczny, który zaskakuje swą formą, pozwala na 

obcowanie z dziką przyrodą, rozrywką i edukacją w naturalnych 

warunkach starodrzewia bukowego. Wszystko to stanowi nowa-

torską ideę parku. Wręcz na wyciągnięcie ręki zobaczyć tu można 

bieliki, orły, jastrzębie, kanie, sowy czy sokoły. Łącznie na "stacji 

ptaków drapieżnych" obecnie zamieszkuje ponad 30 ptaków. 

Większość z nich pochodzi  ze specjalnych  hodowli, a niektóre 

przyjechały do nas z zaprzyjaźnionych ogrodów zoologicznych.  

Część ptaków została ułożona z wykorzystaniem metod sokolni-

czych  i  prezentowana  jest  na pokazach lotów ptaków drapieżnych.   

            Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej - to swoiste muzeum, 

w którym przy dźwiękach odgłosów lasu zapoznać się można z li-

cznymi eksponatami oraz 

trofeami łowieckimi. Tutaj 

wyświetlany jest również 

poglądowy film o tema-

tyce łowieckiej. 

www.lesnypark.pl

ul. Zdrojowa 16

43-450 Ustroń

Górski Park Rozrywki położony jest u szczytu góry Równica na 

wysokości 885 m n.p.m. w odgałęzieniu Pasma Wiślańskiego w Bes-

kidzie Śląskim pomiędzy dolinami Wisły i Brennicy. Równica to góra 

od wielu lat owiana legendami, a starzy mieszkańcy Ustronia często 

nazywają ją Diablą Górą. Turystów przyciągają tutaj niezapomniane 

widoki, karczmy biesiadne z regionalnym jadłem oraz wspaniałe 

atrakcje typu Rollercoaster, Kino Sferyczne czy Kino 7D. Park obecnie 

jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawanych Parków 

Rozrywki  położonych  w  Beskidach.

www.rownica.pl, tel. 33 856 48 48, ul. Równica 20, 43-450 Ustroń

www.ustron.pl9
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Tężnia

Umiejscowiona w Parku Kuracyjnym tężnia to przede wszystkim 

mikroklimat i rewelacyjna forma relaksu. Solanka jest zalecana nie 

tylko na problemy układu oddechowego (np. przewlekły kaszel czy 

rehabilitacja po infekcjach wirusowych). Jej zastosowanie jest tak 

szerokie, że w nowoczesnym lecznictwie inhalacje solne prakty-

kowane są w leczeniu stanów nerwicowych, migren czy napięciowych 

bólów głowy.



Muzeum Ustrońskie 

 Różnorodność i bogactwo wystaw oraz szeroka oferta 

imprez kulturalnych sprawia, iż  Muzeum Ustrońskie,  otwarte  przez 

7 dni w tygodniu, przez cały rok tętni życiem. Monumentalne 

maszyny kuźnicze, rozrastający się skansen oraz lokalizacja w uro-

kliwym miejscu historycznego założenia dawnej huty "Klemens" 

skłania licznych turystów do wstąpienia w progi placówki.

www.muzeum.ustron.pl      tel. 33 854 29 96

ul. Hutnicza 3,  43-450 Ustroń,  godziny otwarcia: 

poniedziałek: 9:00 - 15:00, wtorek: 9:00 - 17:00

środa: piątek 9:00 - 15:00, sobota: 9:00 -13:00

niedziela: 9:30 - 13:00

Muzeum Zbiory Marii 

Skalickiej jest  Oddzia-

łem Muzeum  Ustroń-

skiego i mieści się w do-

mu rodzinnym funda-

torki w Ustroniu-Brze-

gach, przy ul. 3 Maja 68. 

Maria Skalicka aktem 

darowizny przekazała 

Miastu Ustroń ten dom 

wraz z ogrodem i dorob-

kiem kolekcjonerskim 

całego życia na cele 

muzealne. Od sierpnia 

1993 roku funkcjonuje tu 

muzeum biograficzne jej 

imienia, które ma cha-

rakter bibliofilsko-artys-

tyczny, jako że Maria 

Skalicka była znanym i ce-

nionym bibliofilem, a tak-

że kolekcjonerem dzieł sztuki.  

www.skalickamuzeum.pl      tel.  33 858 78 44

ul. 3 Maja 68, 43-450 Ustroń

godziny otwarcia: 

wtorek - niedziela w godz. 11.00-16.00
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Kolekcja Motocykli zabytkowych Rdzawe Diamenty

            W  muzeum  zgromadzono  około  100  motocykli  (głównie 

z lat 1910-1945), z których wiele jest odrestaurowanych, prócz nich są 

tu  także  silniki,  baki  i  inne motocyklowe części, tablice rejestra-

cyjne i tym podobne. Do najcenniejszych maszyn właściciele zaliczają 

następujące jednoślady:  Zuendapp  EM  250  z  1925 roku, Benelli 

500 SV z końca lat 30 ubiegłego wieku. 

www.rdzawe-diamenty.blogspot.com    tel. 605 356 315

ul. Kościelna 21, 43-450 Ustroń

Pijalnia Wód 

 Nowoczesny przeszklony budynek z 2011 r. architekturą 

nawiązuje do charakterystycznych "piramid". W pijalni po kilku-

metrowych, marmurowych płytach do specjalnej fontanny płynie 

krystalicznie czysta woda. Obok pijalni znajduje się fontanna z wodą 

solankową, przy której można skorzystać ze zdrowotnych inhalacji. 

Wokół parku rozlokowano kilka urządzeń do czynnego wypoczynku, 

a pod budynkiem znajduje się źródło o nazwie Zygmunt, z którego 

czerpana jest woda do pijalni.    ul. Sanatoryjna 9,  43-450 Ustroń

www.ustron.pl11
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Czantoria

  Całoroczna Kolej Linowa Czantoria jest miejscem bardzo 

dobrze  znanym  w  całej Polsce. To  4-osobowy wyciąg krzesełkowy 

o długości 1 640 m., przewyższeniu 462 m i przepustowości 1 800 

osób na godzinę. Górna stacja kolei linowej znajduje się na wysokości 

851 m n.p.m. Czas wjazdu to 8 minut. Specjalnie rozwiązanie  

techniczne powodujące, że kanapy w obrębie peronu zwalniają 

automatycznie swój bieg ułatwiają wsiadanie i wysiadanie. Na  szczyt  

Czantorii  można  dostać  się  zarówno piechotą,  pokonując  około 

godzinną trasę czerwonym szlakiem z centrum miasta, jak również 

koleją linową. Kolej linowa działa cały rok. Letni tor saneczkowy, 

sokolarnia, a zimą świetne trasy o tylko niektóre atrakcje, które 

turystom oferują stoki tej pięknej góry. Nie potrzeba wiele trudu by 

wejść na sam szczyt i rozkoszować się pejzażem z wieży widokowej. 

Kolej Linowa 4-osobowy wyciąg krzesełkowy

Trasa zjazdowa nr 1: 1900 m

Trasa zjazdowa nr 2: 2600 m

www.czantoria.net,  ul. 3 Maja 130, 43-450 Ustroń

tel. 33 854 35 50
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Poniwiec Mała Czantoria to wyjątkowy punkt na mapie Ustronia 

położony u stóp Małej Czantorii - doskonałe miejsce na aktywny 

wypoczynek zarówno zimą, jak i latem. Ośrodek na Poniwcu, oprócz 

wygodnego hotelu dla 50 osób, restauracji i Spa z basenem 

zewnętrznym, oferuje przede wszystkim kanapową kolej linową, 

wzdłuż której biegnie blisko kilometrowa trasa narciarska.  Stok jest 

w pełni oświetlany i czynny do późnego wieczora. Przy dolnej stacji 

działa wyciąg stworzony z myślą o dzieciach oraz adeptach 

narciarstwa i snowboardu. Trasa do nauki ma 170 m długości. Przy 

górnej polanie ośrodek oferuje  oświetlony  i  naśnieżany  snowpark 

z przeszkodami - idealny dla miłośników freestyle’u! W sezonie 

letnim z Poniwca można z łatwością dostać się na szczyt góry 

Czantoria Wielka. Szlak biegnie na styku granicy polsko-czeskiej, 

ukazując malowniczy krajobraz zarówno polskiego Beskidu 

Śląskiego, jak i czeskich Moraw.   

www.poniwiec.pl,  ul. Akacjowa 107

43-450 Ustroń, tel. 33 854 32 10
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Dworzec Dobrych Myśli - muzeum misiów 

 Na ustrońskim dworcu kolejowym powstało magiczne 

miejsce, które zachwyci nie tylko najmłodszych. "Dworzec Dobrych 

Myśli" to muzeum misia i lalki. Czas spędzony w tak pluszowym 

towarzystwie z pewnością będzie miłym wspomnieniem. Kolekcję 

tworzy blisko 10 tys. misiów, od tych najmniejszych po kilkumetrowe.   

             Zbierane przez całe lata tworzą fascynująco-kolorowy zbiór, 

w którym nie brak znanych z bajek i filmów postaci. Misiowa 

kawiarenka z pewnością będzie łączyć pokolenia. To idealne miejsce 

nie tylko dla dzieci. Jak przyznaje pozytywnie zakręcony pasjonat, o 

takim magicznym miejscu dla swojej kolekcji marzył od dawna. 

Wyremontowaną przestrzeń dworca uzupełniają dwie kolekcje lalek. 

Ze szklanych gablot spoglądają barwne Lalki Świata Ewy i Jagody 

Liszki. Stałą ekspozycję uzupełnia miniaturowe krawiectwo Anity 

Michałowskiej oraz jej lalki Barbie. 



Szlaki

Szlaki rowerowe, turystyczne i spacerowe

Szlaki rowerowe 

1. Szlak żółty ma na terenie miasta ok. 7,5 km.

2. Szlak zielony jest długości ok. 19 km.

3. Szlak czarny ma 29 km.

4. Ścieżka wzdłuż rzeki Wisły na terenie miasta ma długość ok. 12 km.

Szlaki turystyczne

Ustroń Zdrój PKP - Równica schr. PTTK (1 h 30 min)

Ustroń Zdrój PKP - Wielka Czantoria (2 h 30 min)

Ustroń Zdrój PKP - Mała Czantoria (1 h 45 min) 

Ustroń Polana PKP, PKS - Równica schr. PTTK (1 h 30 min)

Ustroń Polana PKP, PKS - Wielka Czantoria (1 h 45 min)

Szlaki spacerowe

Szlak Miejski 

Krótki szlak spacerowy, świetnie nadający się na pierwszą prze-

chadzkę po Ustroniu. Przechodzimy przez skwerek za Urzędem 

Miasta, przekraczamy ul. 3-go Maja i wchodzimy do pięknie 

utrzymanego Parku Lazarów. Wkrótce docieramy do ulicy Hutniczej, 

gdzie mieści się Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa (Muzeum Ustroń-

skie). Tuż za muzeum szlak skręca w lewo i biegnie dalej ul. Parkową, 

w pobliżu której znajduje się Park Kuracyjny i amfiteatr. Kilkadziesiąt 

metrów za torami kolejowymi skręcamy w lewo i podążamy wzdłuż 

Wisły asfaltową alejką. Można stąd podziwiać porośnięte gęstym 

lasem stoki górskie, a także samą rzekę. W końcu dochodzimy do 

dużego mostu na Wiśle, po raz kolejny skręcamy w lewo i podążając 

ul. Grażyńskiego docieramy do Rynku.
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Szlak Zabytkowy

Szlak ten w całości prowadzi chodnikami i drogami asfaltowymi, a na 

jego trasie znaleźć można klika obiektów zabytkowych: 

- muzeum "Stara Zagroda" mieszczące się w zabytkowej, drewnianej 

   chacie;

- pomnik upamiętniający miejsce, gdzie niegdyś znajdowała się  

   żydowska synagoga;

- Kościół Ewangelicko - Augsburski Apostoła Jakuba, poświęcony

   w  roku 1856;

- budynek, w którym mieściła się pierwsza polska szkoła w Ustroniu, 

   zbudowana w roku 1787, a przebudowana w połowie wieku XIX;

- Kościół pod wezwaniem Św. Klemensa Papieża i Męczennika, 

poświęcony w 1788 roku; 

Dalsza część szlaku przebiega drogami położonymi nieco wyżej niż 

miasteczko, dzięki czemu podziwiać można piękne widoki.

Szlak Widokowy  to  jeden  z  najpiękniejszych szlaków spacerowych 

w rejonie Ustronia. Umożliwia podziwianie wspaniałych krajobrazów, 

a jego przejście nie wymaga takiego wysiłku jak pokonywanie 

szlaków górskich. Spod Urzędu Miasta kierujemy się na południe, 

podążajac alejką wzdłuż uregulowanego strumyka. Tuż za małym 

parkiem szlak odbija w lewo i biegnie lekko pod górkę ul. Jelenica. 

Mijamy wytwórnię wody mineralnej Ustronianka i po chwili skręcamy 

w lewo. Tutaj zaczyna się już droga gruntowa i pojawiają się piękne, 

górskie widoki. Następnie pokonujemy krótki odcinek przez las i wy-

chodzimy na otwartą przestrzeń. Idąc drogą wśród pastwisk 

podziwiać  można  masyw  Równicy,  Palenicę  oraz  Lipowski Groń. 

W końcu docieramy do drogi asfaltowej, gdzie pojawiają się dwie 

możliwości: zejście do Ustronia lub podejście do Polany Goryczki. 

Znajduje się tam Hotel Poniwiec Mała Czantoria Ski&Spa oraz 

całoroczna kolej linowa. Podejście asfaltem biegnącym wzdłuż 

potoku zajmuje kilkadziesiąt minut. Schodzimy tą samą drogą 

asfaltową, która doprowadzi nas do ul. 3-go Maja w Ustroniu. 

Skręcamy w lewo i po kilku minutach marszu docieramy do Rynku.
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Szlak Sanatoryjny

Szlak prowadzi do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu - Za-

wodziu i przebiega wyłącznie drogami utwardzonymi. Początkowo 

trasa biegnie z Rynku doliną Gościradowca, a później przecina ulicę 

Sanatoryjną. Warto skręcić w lewo nad potok Gościradowiec i odwie-

dzić źródło żelaziste, odkryte w roku 1883 przez arcyksiążęcego 

zarządcę Jana Kubisza. Później należy się udać w kierunku wysokiego 

budynku Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego "Równica", które 

widać z daleka. Szlak przebiega tuż obok głównego wejścia do 

budynku, dalej prowadzi przez lasek,  a  następnie wśród  sanatoriów 

o charakterystycznym kształcie piramid. Trasa kończy się przy 

Leśnym Parku Niespodzianek, w którym zobaczyć można dzikie 

zwierzęta w niemal naturalnych warunkach.

 Szlak Jeleniczka

Jeleniczka to kolejny szlak spacerowy, oferujący turystom wspaniałe 

widoki. Trasa rozpoczyna się przy Rynku i początkowo biegnie wśród 

zabudowań Ustronia razem z czerwonym szlakiem spacerowym i żół-

tym szlakiem turystycznym. Już po kilkunastu minutach marszu 

przekraczamy ruchliwą szosę, a nasz szlak spacerowy rozstaje się ze 

szlakiem żółtym i biegnie dalej drogą gruntową, pod górkę. Po chwili 

wychodzimy na otwartą przestrzeń, gdzie zaczynają się piękne 

widoki. Po kilkuset metrach niebieski szlak ponownie łączy się ze 

szlakiem żółtym i prowadzi kamienistą drogą wśród łąk i pól. Przed 

sobą widzimy Małą Czantorię, natomiast za naszymi plecami 

roztacza się malownicza panorama Ustronia i okolic. Pięknie widać 

stąd Lipowski Groń, Równicę oraz Orłową.
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Szlak Leśny

Leśny szlak spacerowy rozpo-

czyna się w miejscu, w którym 

kończy  się  szlak  Jeleniczka. 

Początkowo trasa biegnie pod 

górkę  drogą  asfaltową, po-

dążamy żółtym szlakiem tury-

stycznym, po kilkuset metrach 

dochodzimy do parkingu na 

skraju lasu, gdzie znajdują się 

drewniane ławki oraz punkt 

gastronomiczny. Można tu więc 

dojechać samochodem i rozpo-

cząć pieszą wycieczkę już leśną 

drogą.

    Żółty szlak spacerowy 

zatacza koło u stóp Małej Czan-

torii. Jego pokonanie nie wyma-

ga dużego wysiłku, gdyż trasa 

prowadzi w większości szeroką, 

utwardzoną drogą.

    Szlak ten stanowi świetną 

propozycję dla osób lubiących 

spokojne przechadzki po lesie.
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www.ustron.pl

Informacja Turystyczna
 Rynek 2, ul. Sanatoryjna 9

43-450 Ustroń
informacja@ustron.pl

tel. 33 854 26 53
godziny otwarcia 

Informacji Turystycznej na Rynku:
poniedziałek 9:00-16:00

wtorek-piątek 9:00-18:00
sobota 10:00 –16:00
niedziela 10:00-14:00 

URZĄD MIASTA USTROŃ
43-450 Ustroń, Rynek 1

tel. +48 33 8579 300
fax. +48 33 8579 330
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