
KONSPEKT PRACY PILOTA 

 

Trasa: Wrocław – Zabrze – Jezioro Goczałkowickie - Beskid Śląski – Ustroń - Wisła  

 

Ilość kilometrów: 293km    Cel wyjazdu: krajoznawczy  Typ grupy: studenci  

 

Miejscowość na 

trasie, km 

Wskazówki dla 

kierowcy 

Informacje wstępne Informacje szczegółowe Informacje dodatkowe 

Wrocław – 

Bielany 

Wrocławskie 

 

0km – 8km 

Zbiórka: 6.00 

Wyjazd: 6.30  

Pilot: 

………………… 

Zbiórka na parkingu 

pod Aquaparkiem 

przy ul. Borowskiej. 
Wyjazd ul. Borowską 

w stronę Bielan 

Wrocławskich na 

drogę krajową nr 5. 

Wrocław - Stolica Dolnego Śląska . 

Czwarte pod względem liczby ludności 

miasto w Polsce – 632.996 mieszkańców, 
piąte pod względem powierzchni – 

293 km². Wrocław jest również jednym z 

najstarszych miast Polski pod 

względem lokacji na prawach miejskich. 

Zabytki: 

Hala Stulecia (dawniej Hala Ludowa) – 

obiekt wpisany na Listę światowego 

dziedzictwa UNESCO, uznany za pomnik 

historii 

Ostrów Tumski (dawniej osobna wyspa) – 

najstarsza, zabytkowa część Wrocławia 
zasiedlona co najmniej od IX wieku, swój 

rozwój zawdzięcza dogodnemu położeniu, 

gdyż był to najwygodniejszy punkt 

przekraczania Odry 

Stare Miasto – najstarsza i najciekawsza 

część lewobrzeżnego Wrocławia, 

wywodząca się z trzynastowiecznego 

miasta lokacyjnego 

Rynek z Ratuszem, Nowym 

Ratuszem, Piwnicą Świdnicką i Browarem 

Spiż– jeden z największych rynków 
staromiejskich w Europie o wymiarach 205 

na 175 m. 50. pod względem wielkości plac 

na świecie (28. w Europie, 3. w Polsce). 

Otaczające budynki reprezentują style 

różnych epok 

plac Solny – dawny średniowieczny plac 

Ruszamy spod Aquaparku, który istnieje 

od lutego 2008 roku. Jest do dziś jednym 

z najlepszych i najchętniej odwiedzanych 
parków wodnych w Europie. Należy do 

największej na świecie organizacji 

zrzeszającej Parki Rozrywki oraz 

Aquaparki – IAAPA. 

 Właścicielem obiektu jest Gmina 

Wrocław. 

 

Będziemy przejeżdżać obok Parku 

Południowego  stanowiącego ważny 

element krajobrazu miejskiego, 

łagodzący surowy wygląd architektury 
miejskiej. Dzieje się tak głównie za 

sprawą bogactwa roślinności 

gromadzonego na przestrzeni lat. Ta 

wyjątkowa kompozycja florystyczna, 

może być wykorzystana do stworzenia 

ścieżki dydaktycznej. Park stanowi 

również siedlisko życia wielu gatunków 

zwierząt, głównie ptaków. Niemniej 

jednak spotkać można także wiewiórki 

czy jeże. Całość zasobów biotycznych 

tworzy wyjątkowy krajobraz sprzyjający 
wypoczynkowi na świeżym powietrzu. 

Dodatkową zachętą są również obiekty, 

np. taras widokowy czy plac zabaw da 

dzieci. 

Wrocław jest jednym z największych 

ośrodków kulturalnych i 

intelektualnych w Polsce, we 
Wrocławiu jest 16 muzeów, 14 

teatrów, 32 galerie i 7 kin. 

We Wrocławiu krzyżowały się dwie 

główne drogi handlowe – Via 

Regia i Szlak bursztynowy. Miasto 

należało do Ligi Hanzeatyckiej. 

Nazwa miasta pochodzi 

przypuszczalnie od imienia księcia 

czeskiego Vratislava I, który w X 

wieku czasowo panował nad miastem 

i który wg legend jest założycielem 
miasta. Miasto po raz pierwszy 

wzmiankowane w sposób 

jednoznaczny w roku 1000 w związku 

z założeniem biskupstwa. 

Miasto posiada najwięcej w Polsce 

punktów widokowych 

zlokalizowanych na zabytkach, są to: 

wieża północna Katedry św. Jana 

Chrzciciela, wieża Bazyliki św. 

Elżbiety, Wieża matematyczna 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Mostek 
Czarownic między wieżami Katedry 

polsko-katolickiej św. Marii 

Magdaleny. 

Dużą popularnością cieszy się 

zwiedzanie miasta statkami Białej 

Floty, pływającymi po Odrze. Główną 



targowy, swym narożnikiem styka się z 

Rynkiem. Prawdopodobna data powstania 

to koniec XIII wieku. 

przystanią jest Przystań 

Zwierzyniecka. 

Licznie odwiedzany jest Wrocławski 

Ogród Zoologiczny, który ma 

największą w Polsce liczbę gatunków 

zwierząt. 

Bielany 

Wrocławskie – 

Krapkowice 

 

8km – 109km 

godzina 6:45. 

Kontynuując trasą 5 

wjeżdżamy na 

autostradę A4 w 

stronę Krapkowic 

Bielany Wrocławskie – polska wieś 

położona w województwie dolnośląskim, w 

powiecie wrocławskim. Bielany 

Wrocławskie powstały z połączenia dwóch 

wsi – Bielany i Bledzów (obecnie część 
południowa miejscowości). Wieś 

wzmiankowana po raz pierwszy już w 1155 

(Bledzów) i 1336 (Bielany). 

Administracyjnie Bielany Wrocławskie są 

dość dużą i rozległą wsią, która posiada 

charakter podmiejskiego osiedla. 

 

Wieś jest położona na Równinie 

Wrocławskiej, od północy graniczy z 

Wrocławiem. Wschodnią granicę wsi 

tworzy rzeka Ślęza. Południkowo przez 
wieś przebiega niezelektryfikowana 

kolejowa linia towarowa Wrocław Główny-

Jedlina Zdrój. Przewozy pasażerskie 

zawieszono 23 czerwca 2000. Istnieją plany 

przywrócenia połączenia szynobusem z 

Wrocławia do Świdnicy, które mają 

realizować Koleje Dolnośląskie. 

 

 

W bezpośredniej bliskości węzła 

drogowego zlokalizowany jest wielki 

kompleks sklepów 

wielkopowierzchniowych 

(supermarketów) – Park Handlowy 
Bielany, Makro, Tesco, IKEA, OBI, 

Castorama, Auchan, Decathlon, Leroy 

Merlin, Black Red White, Bodzio i 

innych. Opodal znajdują się fabryki firm 

Cadbury Wedel Poland (wyroby 

czekoladowe), Cargill (fabryka glukozy i 

syropu skrobiowego, wytwarzanych na 

bazie pszenicy) oraz parki technologiczne 

Prologis i Panattoni o łącznej pow. ponad 

240 tys. m². Na wschodzie wsi m.in. 

jedna ze zlokalizowanych w Polsce 
drukarni grupy Passauer Neue Presse. 

Wszystkie te inwestycje, rozpoczęte w 

drugiej połowie lat 90. XX wieku, stały 

się – poprzez podatki odprowadzane 

przez inwestorów – najważniejszym 

źródłem bogactwa podwrocławskiej 

gminy Kobierzyce, wcześniej 

utrzymywanej głównie z przychodów z 

produkcji rolnej. 

Według rejestru Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa na listę 

zabytków wpisane są: 

kościół parafialny pw. św. Andrzeja 

Apostoła, późnogotycki z lat 1520- 
1530. Pierwotna świątynia była 

drewniana i wybudowano ją w 

miejscu wcześniejszego obiektu. 

Kościół przebudowano w XVII wieku, 

obecnie posiada zabytkowe 

wyposażenie.  

inne zabytki: 

dwór barokowy z XVIII wieku, 

parterowy z pięterkiem w części 

środkowej, południowa część wsi – 

dawny Bledzów 

Krapkowice – 

Góra Św. Anny 

 

109km – 119km 

Godzina 7:45 

Mijamy autostradą A4 

Krapkowice, 

Krapkowice - miasto powiatowe położone 

na Górnym Śląsku, w województwie 

opolskim, w powiecie krapkowickim, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej 

Krapkowice. 

Miasto położone po obu stronach rzeki 

Odry, na skrzyżowaniu szlaków 

komunikacyjnych z Opola do Kędzierzyna-

Największym atutem Krapkowic jest ich 

położenie na skrzyżowaniu ważnych 

szlaków komunikacyjnych: tradycyjnego 
szlaku handlowego do Czech i Moraw 

oraz jednego z najważniejszych szlaków 

drogowych Europy - autostrady A4. 

Gmina Krapkowice dzięki dwóm 

zjazdom stanowi istotny węzeł 

Ziemia Krapkowicka to miejsce 

tętniące życiem i pozytywną energią. 

Pełne zieleni i interesujących 
zakątków. Gdzie okoliczne lasy i 

wody tworzą znakomitą bazę 

rekreacyjną dla ludzi spragnionych 

wypoczynku, gdzie na miłośników 

historii czekają zabytki, a na 



Koźla i Raciborza (DK45) oraz z Nysy i 

Prudnika do Strzelec Opolskich, przy 

autostradzie A4 (2 węzły). W 

Krapkowicach wpływa do Odry Osobłoga, 

wypływająca z Jeseników w Czechach. 

Według rejestru Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są: 

Stare Miasto 

kościół pw. św. Mikołaja, z k. XIV w., XV-

XVIII w. 
grób sapera Stanisława Bączka, na 

cmentarzu komunalnym, z 1946 r. 

mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu 

komunalnym, z 1921 r. 

cmentarz żydowski, ul. Kolejowa, z pocz. 

XIX w. 

zamek, wzmiankowany już w 1532 jako 

własności Jerzego Hohenzollerna, 1678 r., 

XVIII w.-XX w. 

mury obronne, fragment, z poł. XIV-XVI 

w. 
wieża bramy Górnej 

wieża wodna (ruina), ul. Kozielska, z XVII 

w,, XIX w./XX w., wypisana z księgi 

rejestru 

dom, Rynek 4, z XVIII w. 

dom zakonny elżbietanek, ul. Sądowa 8, z 

1866 r. 

trzy piece wapiennicze szybowe, ul. 

Opolska 69 a, 75, 77 a, z pocz. XX w. 

śluza mała na Odrze, z l. 1890-95 

komunikacyjny, usytuowany w samym 

środku A4. Zaletą Krapkowic, oprócz 

dogodnych połączeń drogowych, jest 

doskonale utrzymana droga żeglowna na 

Odrze oraz bliskość dwóch 

międzynarodowych portów lotniczych w 

Katowicach i Wrocławiu. Dostępne jest 

również lotnisko cywilne w oddalonym o 

15 km Kamieniu Śląskim. 

inwestorów przychylny klimat i 

przestrzeń do rozwoju. 

 

Najbardziej reprezentacyjną częścią 

miasta jest rynek otoczony 

kamieniczkami, najstarsza pochodzi z 

XVIII wieku. Podobnie jak w 

Krakowie, każdego dnia w samo 

południe na krapkowickim rynku 

można usłyszeć hejnał Krapkowic, 
dobiegający z pobliskiej Wieży 

Bramy Górnej (czyli krapkowickiej 

baszty). Niezwykłą pamiątką ze 

zwiedzania krapkowickiej baszty jest 

własnoręcznie wykonana kartka z 

papieru czerpanego, w działającej tam 

Wytwórni Papieru Czerpanego 

„Czerpuś". Wewnątrz wieży, na 

poszczególnych kondygnacjach 

znajdują się  wystawy plastyczne 

prezentujące najciekawsze obiekty i 
miejsca Ziemi Krapkowickiej. 

Dodatkową atrakcję stanowi taras 

widokowy na szycie wieży, z którego 

można podziwiać przepiękną 

panoramę Gór Opawskich. 

Góra Św. Anny 

 

119km 

godzina 8:05 

 

 

 

 

ok. 10 km po minięciu 

Krapkowic, zjazd na 
parking MOP Góra 

Św. Anny. 

Góra Św. Anny - najwyższe wzniesienie 

grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o 
wysokości 408 m n.p.m. Wysokość 

względna mierzona od dna doliny Odry 

(przepływającej w odległości 6,7 km) 

wynosi około 220 m. Na szczycie i stokach 

wzgórza znajduje się wieś o tej samej 

nazwie. 

Zatrzymujemy się na parkingu MOP z 

którego będzie dobry widok na Górę Św. 
Anny, będzie możliwość skorzystania z 

toalety 

Klasztor franciszkański na Górze Św. 

Anny: w zamierzchłych czasach stała 
tu pogańska świątynia data. Obecnie 

na Górze znajduje się bazylika i 

sanktuarium, z figurką św. Anny 

Samotrzeciej (XV wiek) z jej 

relikwiami, franciszkański zespół 

klasztorny z Rajskim Placem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieś Góra Św. Anny 

Na zachodnich oraz północnych stokach 

wzgórza rozlokowana jest duża wieś o 

nazwie Góra Św. Anny, na południowym 

stoku znajdują się liczne stacje drogi 

kalwaryjnej, a na wschodnim stoku 

cmentarz oraz zabudowania Domu 

Pielgrzyma klasztoru franciszkańskiego. 

(dziedzińcem arkadowym) z lat 1733-

1749, na którym stoi 15 stuletnich 

konfesjonałów, jest także grota 

wykonana na wzór groty z Lourdes 

oraz 40 kaplic kalwaryjnych z lat 

1700-1709. Na szczycie Góry Św. 

Anny zbudowano w latach 80. XV 

wieku klasztor i kościół, który od 

XVIII wieku jest ważnym centrum 

pielgrzymkowym. 
 

Pomnik Xawerego Dunikowskiego i 

amfiteatr - Jest to główne miejsce 

uroczystości poświęconych pamięci 

poległych w powstaniach śląskich i 

jeden z bardziej znanych tego typu 

obiektów na Śląsku. 

 

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny. 

Obszar Parku Krajobrazowego 

obejmuje tereny o bogatej rzeźbie, 
licznie występują tu chronione gatunki 

grzybów i roślin. Głównymi 

zagrożeniami przyrody Parku są 

zanieczyszczenia atmosferyczne oraz 

wybudowana autostrada A4, która 

podzieliła Park na dwie części, a 

której budowa wywołała protesty 

społeczne poparte przez ludzi nauki i 

kultury. Rejon Góry św. Anny jest 

uznany za geopark od 2010r. 



Góra św. Anny-

Zabrze 

 

119km - 180km 

Godzina 9:15 

 

Piloci: 

 

Zjazd w kierunku 

autostrady A4 trasa 

E40 na wschód, 

później skręcamy w 

trasę 423 

-Strzelce Opolskie położone są w pobliżu 

autostrady A4,  

,w pobliżu granicy z województwem 

śląskim. Miasto leży na zachodnim skraju 

Wyżyny Śląskiej. 

 

 

- Pyskowice jest to  miasto i gmina w 

południowej Polsce, w województwie 

śląskim, w powiecie gliwickim, na Górnym 
Śląsku. 

 

 

 

 

 

 

 

-Jezioro Pławniowice 

(Jezioro Pławniowice - zbiornik wodny 

położony na terytorium gminy Rudziniec, 
w powiecie gliwickim, w województwie 

śląskim. 

Zbiornik powstał w wyrobisku po 

zakończonej eksploatacji piasków 

podsadzkowych w 1970 roku. 

Powierzchnia zbiornika wynosi 250 ha i 

dzieli się na zbiornik duży i mały. 

Zbiornik Pławniowice wraz z 

przyległymi terenami jest miejscem 

rekreacyjnym ogólnodostępnym)- Jeziora 

Dzierżno Duże (Nazwa zbiornika 
pochodzi od Dzierżna, dzielnicy 

Pyskowic. Dzierżno Duże zwane 

Jeziorem Rzeczyce to w rzeczywistości 

sztuczny zbiornik, który powstał na 

terenie dawnej kopalni piasku. 

Położony jest ok. 15 kilometrów od 

Gliwic w miejscowości Pyskowice. Jego 

powierzchnia to 516 ha, długość 6 km, a 

szerokość wynosi ok. 3 km. 

Wpływa do niego Kłodnica - jest to 

najbardziej zanieczyszczona rzeka Polski. 
Mimo to woda jest dosyć przejrzysta, 

aczkolwiek bogata w chemikalia. 

- Nazwa osady, później miasta 

wywodzi się od strzelców-łowców 

książęcych, urządzających w okolicy 

łowy. Upamiętnia to stojący od 1923 r. 

na rynku przed ratuszem pomnik 

strzelca. 

 

- Nazwa pochodzi od nazwy osobowej 

Pysk 

 
 

 

-Leszcze i karpie osiągają tu 

rekordowe rozmiary i bez problemu 

można też złowić karasia 

 



Zabrze 

180km 

Godzina 10:10 

 Zabrze: położone na Wyżynie Śląskiej nad 

rzekami Kłodnicą i Bytomką. Leży na 

Górnym Śląsku w Górnośląskim Okręgu 

Przemysłowym (GOP). Jest jednym z 

ośrodków centralnych konurbacji 

górnośląskiej. 

Według danych z 30 czerwca 2012 r. 

miasto miało 179 861 mieszkańców. 

 

Atrakcje turystyczne: Wieża ciśnień i 

zabytkowa kopalnia węgla kamiennego 

Guido. 

Wieża ciśnień jest trzydziestometrowa 

,hutnicza wieża w Zabrzu została 

wzniesiona w 1871 roku i jest najstarszą 

wieżą wodną na Śląsku.  

Kopalnia Guido: Początki kopalni 

"Guido" sięgają połowy XIX w. Założył 

ją książę Guido Henckel von 
Donnesmarck, magnat ziemski i 

przemysłowy. Nazwa kopalni pochodzi 

właśnie od jego imienia. 

Już w latach 80. XX w. podjęto próby 

przekształcenia nieczynnej już kopalni w 

skansen górniczy. W 1987 r. kopalnia 

została wpisana do rejestru zabytków. Do 

zwiedzania udostępniono ją w czerwcu 

2007 r. Ekspozycja obejmuje sieć 

podziemnych chodników na poziomie 

170 m i 320 m, do których zjeżdża się 
oryginalną klatką górniczą w XIX-

wiecznym szybie. 

 

Doskonale zachowały się tu m.in. stajnie 

koni używanych niegdyś do pracy pod 

ziemią. W dawnych wyrobiskach 

prezentowane są maszyny i urządzenia 

górnicze, m.in. lampy oraz sprzęt 

ratunkowy. Warto zobaczyć także 

interesującą wystawę geologiczną. Na 

powierzchni można zwiedzić budynek 
nadszybia i podziwiać wielkogabarytowe 

maszyny górnicze, między innymi 

maszynę wyciągową z 1927 r.  

 

 



Zabrze – Ustroń 

 

180km – 269km 

Godzina 12:45 

 

Pilot:  

W Żorach należy 

kierować się na drogę 

nr 81. Z drogi nr 81 

zjazd na drogę nr 933 

w kierunku 

Studzionki, następnie 

kierować się na Wisłę 

Małą, dalej w drogę 

nr. 939 w kierunku 

Strumienia i powrót 
na drogę nr 81 w kier. 

Skoczowa. 

Z miejscowości Wisła Mała widoczne 

jezioro Goczałkowickie. 

Żory - Miasto na prawach powiatu 

położone w południowej Polsce, w 

województwie śląskim, historycznie na 

Górnym Śląsku. Słownik geograficzny 

Królestwa Polskiego wydany w latach 

1880-1902 notuje nazwę miasta pod 

polską nazwą Żary oraz niemiecką 

Sohrau. 

 

Jezioro Goczałkowickie to zbiornik 
zaporowy utworzony na rzece Wiśle w 

1956 roku. 

Główną jego funkcją jest magazynowanie 

wód powodziowych oraz zapewnienie 

wody pitnej dla Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego. 

Zbudowany został w latach 1950-1955 

przy udziale 1200 ludzi.  

Akwen zajmuje powietrznię 3200 ha i 

mieści 168 mln m3 – z tego tytułu często 

nazywany jest przez turystów „Śląskim 

Morzem”. 

Długość zbiornika - około 14km,  

Szerokość - około 3km. 

Długość zapory w koronie - 3km 

 

Strumień - Miasto położone jest w 

południowej części województwa 

śląskiego w powiecie 

cieszyńskim nad Wisłą u ujścia 

kanału Strumień i Knajka. Miasto leży w 

bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora 
Goczałkowickiego. 

 

Skoczów - Nazwa miejscowości 

pochodzi od słowa „skok” oznaczającej 

spadek biegu rzeki przepływającej przez 

miejscowość 

Występują złoża soli, siarki, gipsu (w 

warstwach mioceńskich) i przede 

wszystkim węgla kamiennego (w 

warstwach karbońskich). Na 

Płaskowyżu Rybnickim rozwinął się 

Rybnicki Okręg Węglowy, 

stanowiący ważną część 

Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego. 

Przy zbiorniku w miejscowości 
,,Łąka'' znajduje się Gospodarstwo 

Rybackie ( Tam można wykupić 

zezwolenie na połów ryb). Głównym 

zadaniem jej jest usuwanie przy 

pomocy ryb nadmiaru produkcji 

Biogenicznej jej wód -a nie 

uzyskiwanie najwyższych połowów. 

 

 

W okolicy, na obszarze gminy 

Strumień i Chybie, znajdowała się 
duża ilość bagien, stawów i terenów 

podmokłych, przez co tereny te 

zostały nazwane Żabim Krajem. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cieszy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_cieszy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strumie%C5%84_(kana%C5%82,_dop%C5%82yw_Wis%C5%82y)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Knajka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Gocza%C5%82kowickie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Gocza%C5%82kowickie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Chybie


Ustroń 

269km 

Godzina 15:00 

 

Piloci:  

Parking 100m od 

wejścia do Leśnego 

Parku Niespodzianek 

(duży plac) 

 Ustroń - Uzdrowisko, ośrodek wczasowy i 

wypoczynkowy na Śląsku Cieszyńskim. 

Leży w Beskidzie Śląskim nad rzeką Wisłą. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ustroń to miejsce, które posiada 

doskonałe warunki do wypoczynku, 

uprawiania górskiej turystyki pieszej, 

narciarskiej, rowerowej oraz innych 

sportów. Miasto jest pięknie położone 

wśród malowniczych zboczy. Różnica 

wzniesień wynosi ponad 500 metrów 

pomiędzy centrum miasta w dolinie 

Wisły, a Czantorią Wielką i Równicą. 

Warto zwrócić uwagę na zabytkowy 
kościół katolicki z 1787 roku z 

murowaną wieżą z 1835 roku 

(początkowo wieża była drewniana) i 

kościół ewangelicki z 1835. Do rozwoju 

Ustronia przyczyniło się wiele pokoleń 

mieszkańców, którzy tu żyli, pracowali, 

zakładali rodziny i przekazywali 

następcom miłość do swojej ziemi. To 

piękne miejsce położone wśród gór i 

lasów, przecięte wstęgą rzeki Wisły, jest 

niewątpliwie tak dla dawnych jak i 
współczesnych mieszkańców Ustronia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk_Cieszy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_%C5%9Al%C4%85ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a


   

 

 

Leśny Park Niespodzianek - Leśny Park 

Niespodzianek to miejsce, które powinno 

się odwiedzić ponieważ jest on jedynym w 

swoim rodzaju parkiem, który daje 

możliwość spędzenia czasu dla całych 

rodzin, grup zorganizowanych w różnym 

przedziale wiekowym i pojedynczych gości. 
Jest to również raj dla fotografików, którzy 

mają tu możliwość fotografowania zwierząt 

praktycznie w naturalnych warunkach. Ten 

niekonwencjonalny ogród zoologiczny, 

który zaskakuje swą formą, pozwala na 

obcowanie z naturą, dziką przyrodą, 

rozrywką i edukacją w naturalnych 

warunkach. Wszystko to stanowi 

nowatorską ideę parku. 

najdroższym sercu zakątkiem – 

symbolicznym ojcowskim domem. 

 

Jedną z ciekawszych atrakcji parku są 

muflony i daniele, które swobodnie 

przemieszczają się wśród zwiedzających, 

i które to można karmić z ręki. W 

zagrodach zobaczymy : żubry, jelenie 

szlachetne, sarny, dziki, żbiki czy jenoty.  

Bez sprzecznie największymi atrakcjami 
parku są sokolarnia i sowiarnia, gdzie o 

wyznaczonych porach wykwalifikowani 

sokolnicy prezentują ptaki drapieżne i 

sowy podczas ich lotów.Do części 

rekreacyjnej zaliczyć możemy aleję 

bajkową z ruchomymi ekspozycjami 

znanych nam bajek oraz rozbudowany 

plac zabaw. Goście Leśnego Parku 

Niespodzianek bezpłatnie mogą 

skorzystać z parkingu, toalety oraz 

wszystkich atrakcji na terenie parku. 
Miejsca widokowe dają możliwość 

wyciszenia i podziwiania Beskidu 

Śląskiego 

 

 

 

Park to edukacja i rekreacja. Jedna ze 

ścieżek wyposażona została w plansze 

edukacyjne i poglądowe z dziedziny 

fauny i flory, na końcu której znajduje 

się Centrum Przyrodniczo Leśne z 

eksponatami i multimedialnym 

wyposażeniem. 



Ustroń - Wisła 

269km – 286km 

Godzina 16:40 

 Znajdujemy się na terenie Beskidu 

Śląskiego, głównymi miejscowościami 

turystycznymi są Ustroń z którego właśnie 

wyjeżdżamy, Wisła do której zmierzamy 

oraz Szczyrk i Istebna. Miasta te . Turyści, 

przyjeżdżający do Wisły, mają do 

dyspozycji około 100 km szlaków 

turystycznych. Latem są to trasy o różnej 

skali trudności dla turystów pieszych i 

rowerzystów górskich. W zimie zaś mamy 
piękne trasy dla narciarstwa biegowego i 

zjazdowego, ponad 20 wyciągów 

narciarskich (w tym większość 

oświetlonych tras). 

Znajdujemy się w dolinie otoczonej przez 

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego 

jest to  najbardziej na zachód wysuniętą 

część Beskidów Zachodnich.  

Najwyższymi szczytami Beskidu 

Śląskiego są Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i 

Barania Góra (1220 m n.p.m.)-znajdujące 

się po naszej lewej stronie, natomiast po 

prawej stronie Czantoria Wielka (995 m 

n.p.m.), która jest szczytem położonym 
na granicy polsko-czeskiej. Ze źródeł na 

Baraniej Górze wypływają potoki Czarna 

i Biała Wisełka, które po połączeniu się i 

przyjęciu wód potoku Malinka tworzą 

rzekę Wisłę wzdłuż której jedziemy i nie 

trzeba tłumaczyć, ze jest to najdłuższa 

rzeka Polski 1047km. W lasach na tych 

terenach możemy spotkać wilki a nieco 

rzadziej niedźwiedzie. 

 

Wisła to miejscowość górska leżąca u 
źródeł największej polskiej rzeki. Wisłę 

zamieszkują górale śląscy, Według 

aktualnych danych miasto liczy 11 290 

mieszkańców. 

Jeden z największych ośrodków 
luterańskich w Polsce i jedyne miasto, w 

którym ludność tego wyznania stanowi 

większość. Atrakcje turystyczne miasta- 

skocznia Malinka do której zmierzamy, 

dom i muzeum Adama Małysza, Zamek 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 

Wiśle. 

Znajdujemy się bardzo blisko granicy 

czeskiej, jeżeli kierowalibyśmy się 

dalej na południe to znajdziemy się na 

granicy polsko-słowackiej w 

miejscowości Zwardoń. 

Jako ciekawostka warto zaznaczyć, że 

znajdujemy się niedaleko trójstyku 

pomiędzy państwami  Polski, 

Słowacji oraz Czech w miejscowości 

Jaworzynka  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Społeczność tę charakteryzuje silna 

zasiedziałość wiślańskich rodów 

góralskich, co widoczne jest w 

funkcjonowaniu dużych grup tych 

samych nazwisk np. 

- 1 058 osób o nazwisku Cieślar 
(9,3%) 

- 765 osób o nazwisku Pilch    (6,7%) 



Wisła 

286km 

Godzina 17:00 

Pilot:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godzina 17:30 

286km – 293km 

Przejazd na ul. 

Malinka pod skocznię 

narciarską im. Adama 

Małysza 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejazd do ośrodka 
„Sosna” parking przy 

ośrodku na ul. 

Górnośląskiej 

Skocznia Malinka Skocznia Narciarska w Wiśle Malince 

powstała w 1933 roku i początkowo była 

cała drewniana. Punkt konstrukcyjny 

zmodernizowanego na przełomie lat 

60tych i 70tych  obiektu wynosił 105 

metrów. 23 lutego 2001 roku odbyły się 

ostatnie na tym obiekcie zawody – 

Mistrzostwa Polski Seniorów. Wtedy to 

padł ostatni rekord na „starej” Malince, 

który ustanowił, skokiem na 112,5 metra, 
Wojciech Skupień. 

 

Uroczystość otwarcia nowej skoczni o 

punkcie konstrukcyjnym K120  

połączona była z pierwszymi zawodami 

na skoczni, 26 – 28 września 2008 roku, 

były to Letnie Mistrzostwa Polski w 

skokach narciarskich i kombinacji 

norweskiej na igelicie. Podczas 

ceremonii otwarcia nadano jej imię 

Adama Małysza, a orzeł z Wisły wygrał 
zawody ustanawiając nowy rekord 

skoczni na 132,5m. Skocznia 

wyposażona jest w nawierzchnię 

igielitową oraz wyciąg krzesełkowy a 

zawody może oglądać około 10tys 

kibiców z czego 1233miejsca to trybuna 

główna. 9 stycznia 2013 roku skocznia 

po raz pierwszy gościła zawody Pucharu 

Świata w skokach narciarskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Konkurs zakończył się wygraną 

Andersa Bardala, szósty był Piotr 

Żyła, a siódmy Kamil Stoch do 

którego należy obecny rekord skoczni 

wynoszący 134m. 

 


