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S t r e s z c z e n i e

szczyrk jest obszarem o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych. rozwijająca się funkcja turystyki 
powoduje nowe problemy. utrudnienia komunikacyjne oraz zwiększone zużycie surowców, w tym paliw 
stałych, prowadzą do obniżenia tych wartości. Także przestrzenie publiczne wymagają nowych przekształceń 
dla zapewnienia wyższego standardu i funkcjonalności. Dodatkowym problemem jest kwestia stopnia 
intensywności zabudowy – duża intensywność skutkuje ograniczeniem przestrzeni zielonych. Właściwa 
ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych powinno być podstawą dalszej 
koegzystencji i rozwoju miasta.
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A b s t r a c t

szczyrk is an area with exceptional natural and cultural attributes. Growth of tourism causes new difficulties. 
Traffic problems and increased resource consumption (including solid fuel) lead to a reduction in these values. 
also public spaces needs revitalisation for ensure of higher standard and functionality. The additional problem 
is the degree of development intensity – high intensity resulting in a reduction of green space. Proper protection 
and use of natural resources, scenic and cultural rights should be the basis for further co-existence and 
development of the city.
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1. Wstęp

Często znajdując się w atrakcyjnej turystycznie 
lokalizacji, zauważa się walory tego miejsca, jednak 
rzadko kto zadaje sobie pytanie, dlaczego miejsce to 
jest tak interesujące. Ten krótki tekst ma za zadanie 
zwrócenie uwagi na kilka kwestii ściśle powiązanych 
z funkcjonowaniem miejscowości o profilu turystycz-
nym. Trzeba na wstępie zauważyć, że presja funkcji 
turystyki nie wyraża się jedynie w sposobie urządze-
nia przestrzeni, lecz w zabudowie. Presja inwestycyj-
na powoduje dążenie do tworzenia jak największych 
kubatur. W dodatku scalanie zabudowy również nie-
sie skutki negatywne. zwiększenie intensywności 
powoduje tym samym zwiększone oddziaływanie na 
teren, a także zabudowa o takim charakterze z reguły 
słabiej wpisuje się w otoczenie, co powoduje ograni-
czenie ilości przestrzeni zielonych.

2. Charakterystyka środowiska

szczyrk od dawna znajduje się w czołówce 
miejsc, do których turyści przyjeżdżają nie tylko 
z rejonu województwa śląskiego, ale też z całego 
kraju i zagranicy. zdobycie tak dużej popularności 
zawdzięcza przede wszystkim swojemu położeniu1, 
warunkom klimatycznym oraz istniejącej tu faunie 
i florze. To właśnie dzięki wykorzystaniu tego po-
tencjału możliwy jest ciągły rozwój zaplecza sektora 
turystyki wraz ze wszystkimi funkcjami uzupełnia-
jącymi, zapewniającymi nowe miejsca pracy dla 
okolicznej ludności. Trzeba jednak również mieć 
świadomość, że rozwój ten jest często okupiony po-
ważnymi przekształceniami terenu. 

Na uwadze należy mieć dbałość o koegzysten-
cję środowiska naturalnego i struktur stworzonych 
przez człowieka, tak aby zachować jak najpełniej 
wszystkie walory przyrodnicze, naukowe i wizualne. 
Wydaje się więc, że jest to niezbędne nie tylko dla 
zachowania ciągłości gatunkowej występującej tutaj 
fauny i flory, ale także dla przedłużenia pełnej war-
tości rekreacyjnej tego obszaru. Do bogatych zaso-
bów naturalnych z pewnością można zaliczyć duży 
procent terenów leśnych. lasy Beskidu Śląskiego 
jako jedne z pierwszych siedmiu zostały włączone 
do obszarów leśnych Kompleksów Promocyjnych2, 
gdyż składają się one aż z 19 gatunków drzew. Wy-
stępują też lokalne ekotypy oraz gatunki chronione3 
(w tym objęte ścisłą ochroną). W dodatku na terenie 
miasta i w jego bezpośrednim otoczeniu znajdują 

się liczne obszary źródliskowe. Bogactwo środowi-
ska tych terenów doceniono także w Planie zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa Ślą-
skiego, poprzez objęcie ich programem NaTura 
20004 (w skali ponadregionalnej), a także włączenie 
całego obszaru do sieci eCONeT5 (również w ska-
li ponadregionalnej) wraz z pobliskim korytarzem 
ekologicznym (o skali regionalnej). szczyrk znajduje 
się także na terenie wskazanym do ochrony zaso-
bowej wód podziemnych, a także w bezpośrednim 
sąsiedztwie dwóch obszarów ochrony jakości eks-
ploatowanych ujęć wód. leży on także na terenie 
największego obszaru w województwie śląskim bę-
dącego biocentrum, a także styka się ze obszarami 
ochrony walorów leczniczo-przyrodniczo-klimatycz-
nych miejscowości uzdrowiskowych. To uwidacznia, 
także w skali kraju, jak duży potencjał zawarty jest 
na tym obszarze.

Poza znaczącymi walorami przyrodniczymi 
mamy tutaj również do czynienia z bogatymi war-
tościami kulturowymi. Pierwszego spisu mieszkań-
ców dokonano już w roku 1630. szacuje się, że 
rozwój turystyki na tym terenie miał swój początek 
po pierwszej wojnie światowej, kiedy to leczyło się 
tutaj sporo żołnierzy austriackich. Miało to związek 
ze sporą jak na ówczesne czasy liczbą otwartych 
ośrodków oraz pensjonatów. Jednakże nie należy 
również zapominać, iż miasto leży na terenie obję-
tym kulturą górali żywieckich – z tego też względu co 
roku w szczyrku i okolicznych miastach odbywa się 
Tydzień Kultury Beskidzkiej, na który licznie przyby-
wają turyści, także spoza granic kraju. W dodatku 
w szczyrku znajduje się wiele zabytkowych krzyży 
i kapliczek – w tym jedna zawierająca krzyż misyjny 
z 1730 roku. znajdują się tutaj również znaczące za-
bytki – najbardziej znanym jest kościół św. Jakuba. 
Tak więc jest to teren o bogatych wartościach kultu-
rowych i przyrodniczych.

3. Świadomość wartości przyrodniczych 
środowiska naturalnego

Jednym ze znaczących problemów miejsco-
wości turystycznych, w tym szczyrku, jest stan 
społecznej świadomości wartości krajobrazowych. 
z uwagi na przekształcenia w zabudowie miejskiej, 
które dokonały się w latach ubiegłych6, wrażliwość 
społeczna została mocno osłabiona. Przywrócenie 
jej pierwotnego stanu jest trudne. Dzieje się tak rów-
nież z uwagi na fakt, że wartości krajobrazowe są 
niemierzalne, co pogłębia problem ochrony takich 
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zasobów. Trudno wyznaczyć normy ochrony kra-
jobrazu na terenach miejskich. Tylko wspomniana 
wcześniej wrażliwość i świadomość społeczna jest 
w stanie przyczynić się do ochrony tych wartości. 
Niestety bardzo często znaczące zasoby przy-
rodnicze bywają postrzegane tylko przez pryzmat 
wartości ekonomicznych. Do takich zachowań do-
chodzi zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak 
i administracyjnej. inwestorzy często próbują wy-
wierać presję na jednostkach administracyjnych, 
aby te wydały im pozwolenie zrealizowania zamie-
rzonej przez siebie inwestycji. Jednak druga strona 
również często nie pozostaje bez winy, upatrując 
w tym korzyści materialne dla budżetu (np. gminy 
czy województwa). zbyt mały udział w podejmowa-
niu decyzji ma wskaźnik oddziaływania inwestycji 
na środowisko. Trudno określić, czy kiedykolwiek 
czynnik ekonomiczny przestanie być dominującym 
bodźcem w kształtowaniu przestrzeni w miejscowo-
ściach turystycznych. Ciągła degradacja środowiska 
będzie prowadzić do zaniku ruchu turystycznego, 
a w konsekwencji może przyczynić się do potrzeby 
zwiększenia nakładów finansowych niezbędnych do 
utrzymania infrastruktury.

4. Rosnące zapotrzebowanie 
na tereny budowlane oraz przekształcenia 
form architektonicznych

Ciągłe poszerzenie terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową oraz nowe przestrze-
nie publiczne (w tym tereny i obiekty sportowe) 
sprawia, że naturalne tereny zielone w szczyrku 
kurczą się. W dodatku nawet pozostawienie po-
zornie dzikiego skrawka łąki czy lasu powoduje, że 
zdecydowanie zmieniają się zależności takiego eko-
systemu poprzez zaburzenie jego otoczenia, oraz 
wytworzenia nowego, które bezpośrednio na niego 
oddziałuje. szczególnie można to zauważyć wła-
śnie w szczyrku, gdzie las, często tworząc obudo-
wę naturalnych cieków wodnych, wcina się w tkan-
kę miejską. Do problemów należy zaliczyć zbytnie 
ograniczenie szerokości pasa zieleni, przez co taki 
teren leśny w tym wypadku staje się obszarem miej-
skiej zieleni wysokiej niekomponowanej (także ze 
względu na charakter styku tego co naturalne, z tym 
co stworzył człowiek). O ile głównie dzięki ukształ-
towaniu terenu możemy mówić o niewielkim roz-
proszeniu zabudowy w kontekście całości miasta, 
o tyle bardzo często zabudowa ta jest niskiej jakości 
pod względem formy7 czy zastosowanych materia-

łów. W przypadku miejscowości będących ośrod-
kami turystycznymi (jednym z nich jest szczyrk), 
zapotrzebowanie na bazę noclegową jest znaczą-
ce, toteż często w krajobrazie mamy do czynienia 
z wprowadzaniem dużych kubatur, które nie pasują 
do archetypu zabudowy występującego na terenach 
górskich. Duża skala obiektów znacząco oddziału-
je nie tylko bezpośrednio na środowisko, ale także 
na jego wizualną percepcję. Często drobne budynki 
architektury o cechach regionalnych są niszczone 
na rzecz większych obiektów o funkcji komercyjnej. 
Dodatkowo w nowych projektach brakuje wzorców 
wytworzonych w przeszłości. Można zaobserwować 
dążenie do największej efektywności zagospoda-
rowywanej przestrzeni. Duże kubatury poza rozbu-
dowanym programem funkcjonalnym, umożliwiają 
zakwaterowanie dla znacznej ilości turystów spra-
wiając, iż zachwiana zostaje równowaga skali archi-
tektury typowej dla tego regionu. Tak duże obiekty 
bardzo szybko zaczynają w krajobrazie pełnić rolę 
dominującą oraz przesłaniają widoki na okoliczny 
krajobraz8. Niektóre budynki w kontekście wielkości 
miasta są ogromne, a sama ich forma mimo próby 
wpisania się w zbocze, nie przystaje do wzorców 
przyjętych na terenach górskich, przez co wpływa 
negatywnie na postrzeganie przestrzeni.

Na uwadze należy mieć również docelowy sto-
pień urbanizacji tego terenu, gdyż niczym nieskrę-
powana możliwość tworzenia zabudowy i prze-
kształcania terenu doprowadzą do nadmiernej 
urbanizacji, która sprawi, że miasto jak i otaczają-
ce je tereny przestanie być atrakcyjne. zagubi się 
pierwotny cel przyjazdu turystów w te rejony, czyli 
wypoczynek wśród pięknych krajobrazów – zastąpi 
go przebywanie w intensywnie zabudowanej prze-
strzeni miejskiej, w której tereny zielone są rzadko-
ścią. Wynika z tego, że pozorne krótkofalowe zyski 
ustąpią miejsca znaczącym i nieodwracalnym stra-
tom w środowisku. Doprowadzić to może do zała-
mania się koniunktury sektora turystyki, co przełoży 
się bezpośrednio na długofalowy rozwój miasta. 
znacząca ilość turystów bardziej ceni sobie wypo-
czynek w cichym, niewielkim i spokojnym mieście, 
aniżeli w wielkim zabudowanym kompleksie nasta-
wionym na masowy wypoczynek.

W celu ograniczenia nadmiernego zagospodaro-
wania terenu, niezbędnym wydaje się ustanowienie 
zdecydowanych granic zabudowy, a także sprecy-
zowanie ich gabarytów i formy. Bez tego, przeciw-
działanie rozproszeniu obiektów oraz przekształ-
caniu kolejnych obszarów będzie trudne, a wręcz 
niemożliwe.
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rosnące zapotrzebowanie na tereny budowlane 
oraz zakwaterowanie wciąż rosnącej liczby turystów 
wiąże się bezpośrednio jeszcze z innym zagroże-
niem, a mianowicie z koniecznością zaspokojenia 
większych potrzeb w media i ciepłą wodę. W sezo-
nie grzewczym również na zapewnienie odpowied-
niej temperatury panującej we wnętrzach budynków 
obsługi ruchu turystycznego. Ogrzewanie tak dużej 
liczby pomieszczeń czy całych budynków niesie za 
sobą konieczność również jej zwiększonego pozy-
skiwania. Jednak jest to problem głównie z uwagi 
na fakt, że pozyskiwanie energii grzewczej z odna-
wialnych i ekologicznych źródeł jest wręcz znikome, 
a system ciepłownictwa nierozwinięty. rosnące 
spalanie paliw stałych prowadzi do znacząco więk-
szej emisji gazów i pyłów szkodliwych dla środowi-
ska. Dodatkowo nagminne wykorzystywanie przy-
domowych kotłowni jako lokalnych spalarni śmieci 
pogarsza tą sytuację. Ponadto warunki topograficz-
ne sprzyjają tworzeniu się smogu, który, zalegając 
w dolinie, prowadzi do obniżenia atrakcyjności tury-
stycznej miasta, przy jednoczesnej szkodliwości dla 
środowiska.

5. Problemy komunikacyjne oraz 
emisja spalin do środowiska

Kolejnym na liście głównych problemów szczyr-
ku jest komunikacja oraz słabe powiązanie miasta 
z resztą regionu za pomocą komunikacji zbiorowej. 
Brak komunikacji szynowej, a także rzadka czę-
stotliwość kursowania komunikacji autobusowej9 
wpływa na konieczność używania samochodu jako 
środka transportu. Jednakże okresowe zwiększenie 
ruchu drogowego powoduje znaczące utrudnienia 
na drodze, prowadząc do diametralnego obniżenia 
prędkości ruchu, a także do utraty jego płynności. 
W konsekwencji powoduje to wzrost emisji spalin 
do środowiska. Niezbędne jest powiększenie liczby 
oraz przepustowości dróg kołowych. Jednak należy 
brać również pod uwagę skalę miasta oraz fakt, że 
przeznaczenie kolejnych terenów pod drogi kołowe 
spowoduje znaczne straty w bilansie powierzchni 
biologicznie czynnych. Dodatkowo prowadzenie 
dróg w terenach górskich bywa znacznie utrudnione 
ze względu na rzeźbę terenu. Często dla zachowa-
nia wymaganego nachylenia konieczne jest projek-
towanie pewnych odcinków wzdłuż stoku, co z kolei 
wpływa na powiększanie ilości terenu, które muszą 
zostać przekształcone na powierzchnie utwardzo-
ne, a tym samym zostają wyłączone z bilansu po-

wierzchni aktywnych biologicznie. Jednocześnie 
bardzo często w połączeniu z tą sytuacją, konieczna 
jest dodatkowa wycinka drzew na stoku, wykonywa-
na w celu umożliwienia budowy drogi. Jest to istotny 
fakt, ponieważ wiele hoteli i ośrodków wypoczynko-
wych jest lokalizowanych z dala od głównych cią-
gów komunikacyjnych. Dzieje się to pod pretekstem 
zapewnienia swoim klientom atrakcyjnych walorów 
widokowych oraz ciszy i komfortu. ruch kołowy jest 
zwiększony również z uwagi na sąsiedztwo innych 
miast o charakterze turystycznym. znaczna ilość 
turystów wybierających się do Wisły czy ustronia, 
jadąc zwłaszcza z położonych bardziej na południe 
rejonów kraju, wybiera trasę przez szczyrk jako naj-
krótszą trasę. 

W dodatku skumulowanie ruchu turystycznego 
w wybranych okresach (np. weekendy, ferie, wa-
kacje, imprezy masowe) powoduje pogłębienie się 
problemów komunikacyjnych na tym obszarze. Jest 
to częsta przypadłość miejscowości turystycznych 
– zwłaszcza tych, których popularność jest duża 
i są one słabo połączone z otoczeniem za pomocą 
transportu publicznego.

Weekendowe nasilenie się ruchu powoduje 
również znaczący wzrost problemów dotyczących 
parkowania. Obecny system polegający na pozo-
stawianiu samochodów wzdłuż głównej ulicy nie 
dosyć, że tylko częściowo rozwiązuje ten problem, 
to w dodatku znacząco pogarsza wrażenia wizualne 
i estetyczne wśród odwiedzających miasto. Można 
więc uznać, że problemy komunikacyjne, są jedny-
mi z głównych. Następstwem tego jest zwiększona 
emisja spalin do środowiska. Jeśli weźmie się pod 
uwagę skalę zagadnienia, widać jak poważny jest 
to problem.

6. Wnioski

Wydaje się, że to, co stanowi największą war-
tość regionu, jest pośrednio również przyczyną na-
rastających problemów. umiejętność racjonalnego 
gospodarowania zasobami naturalnymi oraz roz-
ważna ich eksploatacja mogą sprawić, że szczyrk 
wciąż będzie miejscem niezwykle atrakcyjnym tu-
rystycznie. Zbyt agresywna urbanizacja przestrzeni 
sprawi, że przez budowę licznych hoteli i dróg może 
dojść do wycięcia kolejnych lasów oraz dalszego 
przekształcania coraz większych połaci terenu, co 
odbije się na środowisku przyrodniczym. Chociaż nie 
do końca, ponieważ obecnie prawie nikt nie wzno-
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si tutaj budynków z drewna – a zwłaszcza budyn-
ków obsługujących ruch turystyczny. Powstają co-
raz większe hotele oferujące swoim gościom coraz 
szerszy asortyment usług. Jednak brakuje działań 
mających na celu poprawę jakości przestrzeni już 
zainwestowanych. Często ich stan pozostawia wie-
le do życzenia. W mieście znajduje się spora ilość 
terenów, które nie są odpowiednio wykorzystane10. 
Wydaje się również, że brakuje spójnego pomysłu 
na rozwiązanie problemu parkowania. stanowiska 
wzdłuż głównej drogi nie tylko są niewystarczające, 
ale także powodują znaczące pogorszenie walorów 

wizualnych, a także problem ciągłego oddalania się 
wolnych miejsc w miarę napływu turystów. W wie-
lu miejscowościach wypoczynkowych w europie, 
szczególnie w szwajcarii czy Wielkiej Brytanii, pró-
buje się zastępować transport indywidualny, wyko-
rzystując kolej wąskotorową lub linową.

Na zakończenie można by zacytować fragment 
Planu Przestrzennego zagospodarowania Woje-
wództwa Śląskiego z 2004 roku: „Ochrona i racjonal-
ne wykorzystanie surowców odnawialnych powinno 
być czynnikiem aktywizującym lokalne społeczności 
i służącym poprawie warunków życia (…)”11.

Przypisy

1 szczyrk jest położony w dolinie rzeki Żylicy oraz otoczony bujnymi lasami porastającymi zbocza wzniesień takich jak skrzyczne  
(1257 m n.p.m.), Klimczok (1117 m n.p.m.) czy Magura (1009 m n.p.m.).

2 lasy Beskidu Śląskiego – nazwa jednego z pierwszych siedmiu leśnych Kompleksów Promocyjnych. Powierzchnia kompleksu wynosi 
39 793ha. leśne Kompleksy Promocyjne – są pilotażowymi terenami, na których wdrażana jest proekologiczna polityka gospodarki 
leśnej. Pierwsze leśne Kompleksy Promocyjne zostały utworzone na mocy zarządzenia dyrektora generalnego lasów Państwowych, 
w dniu 19 grudnia 1994r.

3 lokalnym ekotypem występującym na terenie leśnego Kompleksu Promocyjnego lasów Beskidu Śląskiego jest odmiana świerka 
pospolitego zwana świerkiem istebniańskim oraz gatunki bardzo rzadkie, jak np. Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis L.) czy Na-
parstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora Mill.).

4 NaTura2000 – europejska sieć ekologiczna; program powstał jako system ochrony zagrożonych gatunków oraz różnorodności bio-
logicznej kontynentu europejskiego; jest wdrażany od 1992 roku. sieć tych obszarów jest tworzona przez dwa rodzaje obszarów: sieć 
specjalnej ochrony ptaków (OsO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (sOO).

5 eCONeT – krajowa sieć ekologiczna powstała na w latach 1995–1996. Pokrywa ona 46% kraju i składa się ona z obszarów węzłowych, 
powiązanych za pomocą korytarzy ekologicznych.

6 Głównie chodzi tutaj o lata 70.–80., kiedy to zabudowa była w znacznej mierze ograniczona do projektów typowych, a jednocześnie nie 
nawiązywała w żaden sposób do architektury regionalnej. Dominowały budynki „kostki”, które nijak mają się do archetypu budownictwa 
ziem górskich.

7 zabudowa na terenie miasta jest mocno zróżnicowana pod kątem formy i gabarytów. Duży procent zabudowy opiera się o stylistykę 
budownictwa lat 70.–80.

8 Doskonałym przykładem może być hotel Orle Gniazdo, którego budynek jest doskonale widoczny z wielu okolicznych wzniesień, w tym 
ze skrzycznego (najwyższy szczyt górski Beskidu Śląskiego – z tego też względu należy do Korony Gór Polski. Wznosi się on na wyso-
kość 1257 m n.p.m.).

9 Częstotliwość kursowania komunikacji autobusowej jest zdecydowanie za niska aby zapewnić atrakcyjną alternatywę komunikacyjną 
dla samochodu. Jednak wybranie samochodu jako głównego środka komunikacji powoduje tworzenie się korków w okresach wzmożo-
nego ruchu drogowego, ze względu na niewystarczającą przepustowość dróg komunikacji kołowej.

10 W mieście znajduje się wiele obszarów, które można by przeznaczyć na zieleń komponowaną, przestrzenie publiczne, uzupełniania 
zabudowy, czy też połączyć w spójną sieć terenów zielonych, umożliwiających aktywny wypoczynek przez cały rok, jednak się tego nie 
robi, przez co tereny te pozostają zaniedbane.

11 Fragment Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, część „ustalenia Planu”, 3.3, 2004, 76.
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