Obiekty warte zobaczenia
1

Budynek ponad 100-letniej Szkoły
Podstawowej

2

Obelisk upamiętniający osobę
dr Mariana Szarewskiego

3

Obelisk upamiętniający zbrodnię
hitlerowską na kilku mieszkańcach Bystrej

4

Willa „Halamówka”

5

Park Juliana Fałata z drewnanymi
rzeźbami

6

Muzeum Juliana Fałata
„Fałatówka”

Dr Marian Szarewski
Dr medycyny płk. Wojska Polskiego urodzony
15 marca 1869 roku w Sadagórze. Ukończył
studia na Uniwersytecie Jagielońskim i 8 lipca
1893 roku w Wiedniu otrzymał tytuł doktora
wszech nauk medycznych.
Około 1925 roku wybudował w Bystrej Zakład
Klimato-Leczniczy Pensjonat „Słoneczna”, w
skład którego wchodziły trzy wille:
„Słoneczna”, „Dworek” i „Zacisze”. Brał
czynny udział w życiu wsi, między innymi
przyczynił się do zelektryfikowania
miejscowości.

Wycieczki rowerowe

w okolicach Bielska-Białej

Źródło: bystra.pl
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Trasa rowerowa - ETAP 2

MAPKA ROWEROWA
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O stronie

Rowerowe
Si
C C Bielsko.pl
Misją strony jest propagowanie turystyki
rowerowej głównie po Beskidach i okolicach
Bielska-Białej. Strona zawiera fotograficzne i
tekstowe relacje z wycieczek rowerowych
odbytych przez autora strony, wzbogacone
mapami poglądowymi i filmikami, a także
bieżące informacje na temat infrastruktury
rowerowej w Bielsku-Białej, mapę ścieżek
rowerowych oraz atlas z opisem każdej z nich.
Więcej tras rowerowych na:
http://rowerowe-bielsko.pl/

Obiekty warte zobaczenia
1

Drewniany kościół Parafii św. Barbary
w Mikuszowicach Krakowskich

S69

1

Julian Fałat

Wieś w woj. śląskim, w
powiecie bielskim, w gminie
Wilkowice, położona nad
potokiem Białka w Beskidzie
Śląskim, lewym dopływem
Białej. Dawniej były to dwie
odrębne wsie – Bystra
Śląska i Bystra Krakowska,
połączone administracyjnie
w 1956 roku wraz ze zmianą nazwy na Bystra.

Polski malarz, urodzony 30 lipca 1853 roku w
Tuligłowach. Jeden z najwybitniejszych
polskich akwarelistów, przedstawiciel realizmu
i impresjonistycznego pejzażu. O własnych
siłach, bez pomocy rodziny i stypendiów,
zdobył artystyczne wykształcenie.

Źródło: pl.wikipedia.org

S69

Olszówka

Bystra

Korzystny mikroklimat, w tym duże
nasłonecznienie i rześkie, górskie powietrze
oraz niezniszczone lasy sprawiły, że w XIX w.
Bystra stała się miejscowością wypoczynkową.

Leszczyny

BIELSKO
BIAŁA

Mikuszowice
Śląskie

Mikuszowice
Krakowskie

W 1902 roku zbudował w Bystrej willę z
pracownią, w której w 1910 roku zamieszkał
na stałe wraz z żoną i trójką dzieci i tutaj też
zmarł w 1929 roku.
Obecnie w Fałatówce działa, od 1973 roku,
biograficzno-artystyczne Muzeum Juliana Fałata.
Źródło: pl.wikipedia.org
bystra.pl
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