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Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej jest placówką medyczną, która 

angażuje się w akcje prozdrowotne ale również promujące nasz region, turystykę oraz 

działania proekologiczne. 

Dzięki wspólnym działaniom Klubu Gaja, Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrej i Miejskiego 

Centrum Kultury w Żywcu, w czerwcu, mieliśmy okazję gościć uczestników Festiwalu 

Ekodzieło wraz z Gościem Specjalnym, aktorką, Panią Magdaleną Popławską, która firmuje 

projekt obrony pszczół. Wynikiem zaangażowania Pani Magdaleny na rzecz pszczół jest film, 

w którym poznaje ona pracę bartników w różnych miejscach na świecie. Goście mieli okazję 

obejrzeć ww. film dokumentalny „ Łowcy miodu” w GOK Promyk oraz zostali zaproszeni do 

inhalatorium propolisowego znajdującego się w naszym Centrum. 

  

 

 

Inhalatorium propolisowe zlokalizowane jest na terenie ogrodu Centrum, jest nieodpłatne  

i  dostępne dla wszystkich zainteresowanych: kuracjuszy, mieszkańców Bystrej  oraz gości. 

Wdychane składniki dobroczynnie działają m.in.  w przypadku chorób układu oddechowego, 

wpływają na regulację ciśnienia oraz pozytywie działają na skórę.  
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Goście mieli okazję skorzystać z apiinhalacji o tak cudownych właściwościach, polegającej na 

wdychaniu powietrza z ula, które zawiera m.in. wosk, propolis, miód, pyłek pszczeli, mleczko 

pszczele. 

 

Nie zabrakło wrażeń smakowych, Pani Urszula Kuc - Dyrektor Centrum Pulmonologii  

i Torakochirurgii zaprosiła uczestników wydarzeń na miodowy poczęstunek. Miód  

z przyszpitalnej pasieki bardzo wszystkim smakował. 
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Cel spotkania został osiągnięty: zyskaliśmy nową wiedzę na temat ekologii, dowiedzieliśmy 

się jak przekłada się nasze codzienne postępowanie na globalne skutki dla przyrody, której 

częścią jesteśmy. Szczególnie zwróciliśmy uwagę na pszczoły i ich rolę w przyrodzie, a także 

na zdrowotne właściwości produktów wytwarzanych przez pszczoły. Chętnych na kolejne 

spotkania nie brakuje. Zapraszamy zatem do śledzenia kolejnych informacji  dotyczących 

wydarzeń, mających miejsce w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


