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Materiał informacyjno - promocyjny projektu pt.: 
 

„Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych  

poprzez utworzenie parku tematycznego  

oraz bazy okołoturystycznej w Bystrej” 

 

 

 
 

„Odpowiedzialność społeczna to nowy światowy kierunek zmian 
 w zarządzaniu strategicznym organizacją,  

który zobowiązuje ją do zrównowaŜonego rozwoju  
z poszanowaniem zasad ekonomii, ekologii i etyki”  

 

 (J. Korpus 2006)  
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Tytuł projektu: 
„Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych poprzez utworzenie parku 
tematycznego oraz bazy okołoturystycznej w Bystrej” 
 
 
Beneficjent:  
Beneficjentem bezpośrednim projektu, odpowiedzialnym za jego prawidłowe wdroŜenie oraz 
końcowe rozliczenie, jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Centrum jest 
równieŜ zarządcą majątku powstałego w wyniku realizacji projektu. 
 
 
Lokalizacja projektu:   
Projekt został realizowany w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w połoŜonej  
w gminie Wilkowice miejscowości Bystra, w budynku oraz na otaczającym go terenie 
zlokalizowanym w ogólnodostępnej części rekreacyjnej Centrum Pulmonologii  
i Torakochirurgii w Bystrej przy ul. Fałata 2. Miejsce realizacji projektu usytuowane jest tuŜ 
przy trasie Katowice – Szczyrk, niedaleko przystanku autobusowego, w pobliŜu szlaków 
górskich. 
 
 
Program, w ramach którego zrealizowano projekt: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
Priorytet: III – Turystyka 
Działanie / poddziałanie: 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna 
 

 
Przedmiot oraz cele projektu: 
Projekt polegał na stworzeniu parku tematycznego wraz z inhalatorium na bazie pasieki  
oraz na uruchomieniu bazy okołoturystycznej obsługującej atrakcje turystyczne (liczne szlaki 
górskie znajdujące się w Bystrej, zabytkowy kompleks parkowy w Bystrej) oraz powstały park 
tematyczny „Ogrody świata w pigułce”, stanowiący dopełnienie kompleksu parkowego  
zlokalizowanego na terenie Centrum pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, 
zrewitalizowanego w latach 2011-2012. 
 
W ramach bazy okołoturystycznej utworzono: 

• trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz cztery miejsca parkingowe 
dla rodzin z małymi dziećmi (stanowią one dopełnienie miejsc postojowych na 
istniejącym parkingu ogólnodostępnym, nieposiadającym wydzielonych stanowisk 
dedykowanych dla niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi); 

• dwie toalety, z czego jedna została przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz 
wyposaŜona w przewijak słuŜący do przewijania niemowląt; 

• miejsca do spoŜywania posiłków własnych – zarówno pod dachem budynku jak i pod 
drewnianym zadaszeniem na świeŜym powietrzu; 

• inhalatorium w formie drewnianej altany połączonej z pasieką pszczelą; 
• kompleks ogrodów tematycznych w formie ścieŜki dydaktycznej, stanowiących 

dopełnienie kompozycji zabytkowego kompleksu parkowego. 
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Ponadto: 
• zabezpieczono wykonaną infrastrukturę przed zniszczeniem przez dzikie zwierzęta 

poprzez wykonanie ogrodzenia terenu od strony lasu i sadu oraz przed zalewaniem 
poprzez regulację pobliskiego potoku; 

• zakupiono elektryczne pojazdy turystyczne słuŜące do przewozu turystów z obiektów 
zaplecza okołoturystycznego zlokalizowanych na terenie Centrum Pulmonologii  
i Torakochirurgii w Bystrej na pobliskie szlaki górskie (główne atrakcje) a takŜe  
wykonano przystanek (plac z ławeczkami) dla osób oczekujących na przewóz. 

• w jednym z pomieszczeń powstałych w budynku, gdzie zlokalizowana jest 
infrastruktura bazy okołoturystycznej, zainstalowany został terminal informacji 
turystycznej, a takŜe powieszono grafiki ścienne przedstawiające szlaki oraz 
informacje na temat pobliskich atrakcji. 

 
W ramach projektu utworzono park tematyczny w formie ścieŜki dydaktycznej pt. „Ogrody 
świata w pigułce” wraz z inhalatorium pro polisowym na bazie pszczelej pasieki. W parku, 
który dotyczy sztuki projektowania ogrodów na przestrzeni wieków, przedstawiono sześć 
typów ogrodów, a przy kaŜdym umieszczono tablicę opisującą dany typ ogrodu. Dodatkowo, 
przy ogrodzie zapachowym umieszczono tablicę pisaną alfabetem Braille’a dla osób 
niedowidzących i niewidomych. 
 
Uzupełnienie parku tematycznego stanowi zrewitalizowany, rozłoŜony na terenie około  
czterech hektarów, niezwykle cenny i okazały park przyszpitalny, skomponowany jako park 
zdrojowy, o cechach charakterystycznych dla XIX-wiecznych parków zdrojowych - 
sanatoryjnych. 
 
Zakres projektu został tak skompilowany, aby stworzyć jak najbardziej dogodną 
infrastrukturę wypoczynkowo-rekreacyjną zarówno dla pacjentów przebywających na 
leczeniu w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, jak równieŜ ich rodzin  
i znajomych licznie goszczących w Centrum, i korzystających z aktywnych form turystyki, 
m.in. wędrówek po licznych szlakach górskich znajdujących się w pobliŜu szpitala, czy teŜ 
spacerów doliną rzeki Białki. Ponadto realizacji projektu przyświecała chęć zapewnienia 
wszystkim osobom odwiedzającym Bystrą dodatkowych atrakcji (nowe produkty 
turystyczne), które wzbudzą zainteresowanie wśród turystów i tym samym przyczynią się do 
wzrostu konkurencyjności turystycznej miejscowości Bystra, gminy Wilkowice oraz całego 
regionu.  
 
Gmina Wilkowice, na terenie której leŜy miejscowość Bystra, jest malowniczo połoŜona na 
pograniczu Parków Krajobrazowych Beskidu Śląskiego i Małego oraz Kotliny śywieckiej,  
w tzw. Bramie Wilkowickiej, w pobliŜu stolicy Podbeskidzia - Bielska-Białej. Otoczona jest 
pasmem gór Beskidu Śląskiego: Kozia Góra, Szyndzielnia, Klimczok, Magura oraz Beskidu 
Małego: Czupel, Magurka Wilkowicka, Rogacz. Połączone są one gęstą siecią znakowanych 
szlaków turystycznych oraz szlaków i tras narciarskich. Doskonałe walory klimatyczne - duŜe 
nasłonecznienie, łagodny klimat i górskie powietrze, a takŜe występowanie wód mineralnych 
sprawiają, Ŝe gmina ma szansę stać się miejscem często odwiedzanym przez turystów. 
Terapeutyczne właściwości tych terenów oraz ich urokliwe krajobrazy rozsławiali m.in. Maria 
Konopnicka i Ignacy Daszyński. Strategiczne i kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju 
tego obszaru, dla którego turystyka ma szansę stać się głównym źródłem dochodów, jest 
utrzymanie walorów środowiska naturalnego w niezmienionym stanie (ochrona unikalnego 
mikroklimatu) oraz dalsze inwestycje w bazę turystyczną i okołoturystyczną gminy. 
Wszystkie wyŜej wymienione czynniki predysponują gminę do odegrania znaczącej roli na 
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mapie śląskich miejscowości turystycznych. Bliskość aglomeracji miejskiej Bielska-Białej, 
doskonała komunikacja z uprzemysłowioną częścią województwa (jednodniowe wycieczki, 
turystyka weekendowa) oraz sprzyjające warunki geograficzne dają gminie bardzo duŜe 
perspektywy rozwoju. Aby ich wykorzystanie było moŜliwe konieczne jest wspieranie 
inwestycji w infrastrukturę okołoturystyczną. 
 
Celem realizacji projektu była likwidacja problemów z jakimi borykało się Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: 

• degradacja niewykorzystanego majątku; 
• utrudnione efektywne gospodarowanie majątkiem – niewykorzystywanie jego 

potencjału; 
• zakłócanie funkcjonowania pracy szpitala przez turystów (korzystanie z toalet  

w jednostkach medycznych szpitala oraz zespołu poradni, pytanie o drogę 
personelu); 

• dewastacja terenu Centrum przez dzikie zwierzęta;  
• zalewanie terenu Centrum przez pobliski potok; 

a takŜe: 
• wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Wilkowice; 
• promocja walorów przyrodniczych i kulturalnych Bystrej, gminy Wilkowice oraz 

powiatu bielskiego; 
• wzrost konkurencyjności turystycznej i gospodarczej gminy Wilkowice; 
• zachęcenie osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzących a takŜe 

rodzin z małymi dziećmi do uprawiania aktywnych form turystyki; 
• wzrost świadomości zdrowotnej oraz poprawa stanu zdrowia ludności województwa 

śląskiego /głównie w zakresie schorzeń układu oddechowego/; 
• promocja aktywnej turystyki – zarówno pieszej jak i rowerowej; 
• rozwój branŜy okołoturystycznej na terenie gminy Wilkowice (rozwój małej 

przedsiębiorczości na terenach wiejskich). 
 
Zapraszamy wszystkich do korzystania z utworzonych na terenie Centrum Pulmonologii  
i Torakochirurgii w Bystrej atrakcji i udogodnień oraz zachęcamy do zdrowego aktywnego 
wypoczynku. 
 
 


