
1. Analiza SWOT 

 

Silne strony Słabe strony 
 

1. Działalność gospodarcza 

a. Duża liczba gospodarstw rybackich, 

b. Duży rynek zbytu produktów rybnych ze 

względu na dużą liczbę mieszkańców 

aglomeracji śląskiej oraz liczne tereny 

wczasowo-rekreacyjne, 

c. Wielowiekowe tradycje hodowli wysokiej 

jakości ryb (związek z osobą A. Gasha), 

d. Doświadczeni i dobrze wykwalifikowani 

rybacy, 

e. Bezpośredni dostęp do wysokiej jakości 

świeżych lokalnych produktów rybnych, 

wytwarzanych w sposób tradycyjny. 

f. Atrakcyjne tereny inwestycyjne, 

g. Tradycje w hodowli ryb, zwłaszcza karpia, 

h. Bezpośrednie sąsiedztwo z Czechami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dziedzictwo kulturowe & dobrostan 

społeczny 

a. Aktywne i doświadczone w zakresie 

funduszy UE (w tym LEADER I PO RYBY) 

Stowarzyszenie Bielska Kraina, 

b. Aktywni samorządowcy współpracujący z 

LGD na rzecz Bielskiej Krainy, 

c. Dostępność do funduszy strukturalnych i 

transgranicznych, 

d. Interesujące obiekty turystyczne (m.in. 

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i 

Śródlądowej, tężnia w Jaworzu, liczne 

zabytki architektury sakralnej), 

 

1. Działalność gospodarcza 

a. Duża skala kłusownictwa znacząco 

ogranicza dochody rybaków, 

b. Niedostateczna integracja środowiska 

rybaków - brak grupy producenckiej, 

c. Relatywnie niski poziom zaawansowania 

technologicznego gospodarstw rybackich, 

d. Mało innowacyjny i relatywnie nisko 

dochodowy system łańcucha dostaw 

produktów rybołówstwa (od producenta do 

konsumenta), 

e. Niski poziom rozwoju oraz mała podaż 

usług przetwórstwa produktów rolnych i 

rybnych, 

f. Niska dochodowość lokalnych 

gospodarstw rybackich, wynikająca z 

długiego cyklu hodowli karpia, 

sezonowości popytu i rozdrobnienia 

produkcji rybackiej. 

g. Brak wystarczających rozwiązań w 

zakresie marketingu i sprzedaży 

produktów rybackich (zwłaszcza w 

stosunku do sklepów sieciowych - w tym 

supermarkety),  

h. Słabo rozwinięta sprzedaż internetowa 

produktów rolno-rybackich, 

i. Ograniczenia administracyjne związane ze 

sprzedażą własnych produktów, 

j. Niski poziom współpracy gospodarstw 

rybackich i instytucjonalizacji tej 

współpracy. 

 

 

2. Dziedzictwo kulturowe & dobrostan 

społeczny 

a. Niedostateczna i słabo zintegrowana 

informacja o wydarzeniach kulturalnych, 

b. Zanikanie tradycyjnie silnych więzi 

międzyludzkich oraz aktywności 

społecznej mieszkańców wsi, 

c. Niedostateczna i słabo zintegrowana 

informacja na temat obiektów 

(agro)turystycznych, historycznych i 

kulturalnych, 

d. Zaniedbane obiekty zabytkowe, w tym 

mała architektura,  



e. Duże i znane wydarzenia kulturalne 

(Święto Karpia Polskiego, Święto Pstrąga 

Górskiego w Jaworzu, Wilamowskie 

Śmiergusty), 

f. Aktywne środowisko kulturalne i 

pozarządowe stanowiące dobrą bazę dla 

inicjatyw społecznokulturalnych, 

g. Żywe dziedzictwo kulturowe obszaru i 

stosunkowa duża liczba imprez 

kulturalnych, 

h. Wzrost aktywności społecznej w zakresie 

akcji ekologicznych (np.: „Czysta rzeka”, 

„Drzewo roku”, „Czyste niebo”), 

i. Unikalna kultura Wilamowic (z własnym 

językiem - flamandzkim), 

j. Korzystna struktura demograficzna 
(wysokie saldo migracji w powiecie 
bielskim). 

 

 

3. Środowisko przyrodnicze 

a. Bardzo duże skupiska naturalnych cieków i 

zbiorników wodnych, 

b. Wysoki poziom wód (góry) pozwala na 

uzyskanie ryby dobrej jakości, 

c. Natura 2000 na terenie objętym LSR, 

d. Miejsca przelotowe i lęgowe ptaków (m.in. 

Zabrzeg, Czarnolesie). 

e. Liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe 

obszarów rybackich (piękne widoki, 

połacie stawów, bliskość gór itp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Infrastruktura i wyposażenie 

a. Bardzo dobre położenie na szlaku 

głównych dróg komunikacyjnych umożliwia 

szybką dostawę ryb, a także dojazd 

turystów, 

b. Dobra dostępność komunikacyjna terenów 

– drogi szybkiego ruchu, międzynarodowe 

połączenia kolejowe, lotnisko dla małych 

samolotów, lokalizacja w promieniu 70 km 

trzech lotnisk międzynarodowych: Kraków-

Balice, Katowice-Pyrzowice, Ostrawa, 

c. Funkcjonowanie Centrum Powiadamiania 

e. Niski poziom różnorodności wydarzeń 

kulturalnych (nieuwzględniający potrzeb 

różnych grup docelowych)  

f. Niedostateczne wykorzystanie istniejących 

obiektów zabytkowych, 

g. Brak aktywnych inicjatyw na rzecz osób 

wykluczonych tj. <35, >55, 

h. Akceptacja społeczna dla kłusownictwa 

rybackiego, 

i. Niska znajomość lokalnych inicjatyw i 

celów rozwojowych wśród mieszkańców, 

j. Brak systemowych rozwiązań w zakresie 

finansowania animatorów kultury i sportu. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Środowisko przyrodnicze 

a. Brak skutecznych mechanizmów 

ograniczających negatywne skutki 

występowania gatunków rybożernych i 

dewastujących infrastrukturę,  

b. Nieprzyjazny dla środowiska i 

mieszkańców sposób ogrzewania 

budynków mieszkalnych (m.in. palenie 

śmieci), 

c. Dzikie wysypiska śmieci, 

d. Niewystarczająca diagnostyka i 

skuteczność leczenia ryb, 

e. Słaba informacja o dostępności do służb 

ichtio-weterynaryjnych,  

f. Duża część terenów zagrożonych 

powodzią, 

g. Słabe wykorzystanie lokalnych zasobów 

wód termalnych, 

 

 

4. Infrastruktura i wyposażenie 

a. Brak skutecznego systemu ochrony 

przeciwpowodziowej, 

b. Zanieczyszczenie wód z powodu złej 

infrastruktury kanalizacyjnej, 

c. Brak wystarczającego wyposażenia 

lokalnych służb odpowiedzialnych za 

reakcje na sytuacje kryzysowe (w tym 

powodzie), 

d. Zaniedbania infrastrukturalne w zakresie 

melioracji i odwodnienia,  

 



Kryzysowego. 

d. Dobry dostęp do sieci teleinformatycznej. 

 

 

5. Turystyka i promocja 

a. Bardzo dobre warunki przyrodnicze 

sprzyjające rozwijaniu agro- i 

aquaturystyki, oraz turystyki sportowej, 

b. Teren znany z walorów turystycznych i 

zdrojowych - tradycyjna baza turystyczna 

mieszkańców Śląska, 

e. Położenie w Euroregionie Beskidy oraz na 

Śląsku Cieszyńskim, 

c. Duża aglomeracja śląska w bezpośrednim 

sąsiedztwie Bielskiej Krainy, 

d. Obiekty noclegowe wysokiej klasy (m.in.: 

4-gwiazdkowy Pałac Kotulińskich, Hotel 

Jawor, Dwór Świętoszówka, Villa Barbara 

Centrum Zdrowia i Rehabilitacji), 

e. Bielska Kraina jako część Szlaku Karpia, 

f. Certyfikat/wpis na listę produktów 

tradycyjnych  2 gatunków ryb hodowanych  

na terenie Bielskiej Krainy „Bestwiński 

Karp Królewski”  i „Pstrąg Górski”, 

g. Bezpośrednia bliskość do atrakcyjnych 

turystycznie terenów w Czechach. 

 

 

 

 

 

5. Turystyka i promocja 

a. Niewystarczająca liczba gospodarstw 
agroturystycznych w stosunku do 
potencjału obszaru (w tym przede 
wszystkim związanych z gospodarstwami 
rybackimi),  

b. Niewystarczająca infrastruktura 

kąpieliskowa, 

c. Niedostateczne w stosunku do potrzeb 

mieszkańców i potencjału turystycznego 

tereny rekreacyjne,  

d. Niski poziom komercyjnego wykorzystania 

lokalnych produktów turystycznych, 

e. Niski poziom innowacyjności podmiotów 

działających w branży turystycznej, 

f. Niedostateczna oraz niezintegrowana 

infrastruktura ścieżek rowerowych, 

g. Zaniedbane obiekty historyczne (w tym 

obiekty małej architektury), 

h. Niski poziom współpracy między sektorem 

rybackim, a branżą turystyczną, 

i. Niedostateczna podaż, promocja i 

dystrybucja produktów lokalnych, 

j. Brak spójności i koordynacji działań 

promocyjnych przez podmioty z terenu 

Bielskiej Krainy, 

k. Słabe oznakowanie atrakcji turystycznych, 

l. Niedostateczna identyfikacja i promocja 

produktów turystycznych Bielskiej Krainy, 

m. Sezonowość dochodów związanych z 

branżą turystyczną. 

 

 

 

 

Szanse Zagrożenia 
 

1. Działalność gospodarcza 

a. Odformalizowanie procedur 

umożliwiających sprzedaż produktów 

lokalnych,  

b. Uproszczenie procedur aplikacyjnych 

związanych z środkami UE, 

c. Wprowadzenie bardziej atrakcyjnych 

warunków ubezpieczania stawów, 

d. Zwiększenie przeciętnych dochodów i 

postępujące zainteresowanie aktywnymi 

sposobami spędzania wolnego czasu 

 

1. Działalność gospodarcza 

a. Wzrost obciążeń podatkowych lub opłat z 

tytułu korzystania z wody, 

b. Dalszy dynamiczny wzrost kosztów 

żywienia ryb, 

c. Paciorkowy system połączenia stawów 

zwiększający ryzyko rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń i chorób ryb. 

d. Wzrost podaży i popularności ryb spoza 

Polski (w tym karpiowatych z Czech), 

e. Zmiana zwyczajów żywieniowych 



spowodują zwiększenie zainteresowania 

ofertą turystyczną Bielskiej Krainy,  

e. Powrót do tradycyjnego i zdrowego 

żywienia spowoduje wzrost popytu na 

tradycyjnie wytwarzane produkty rybne, 

f. Wzrost popytu na wyspecjalizowaną, 

ekologiczną produkcję rolną i rybną, 

g. Rozwój wyspecjalizowanej, ekologicznej 

produkcji rolnej i rybnej (grupy 

producentów), 

h. Polityka proinnowacyjna UE i 

towarzyszące jej instrumenty wsparcia 

finansowego, 

i. Wzrost popytu na zdrową żywność 

spowoduje powstawanie zakładów 

przetwórstwa produktów rolnych i rybnych, 

j. Regionalne i krajowe programy wsparcia 

lokalnych zakładów przetwórstwa 

produktów rybnych i rolnych. 

 

 

 

2. Dziedzictwo kulturowe & dobrostan 

społeczny 

a. Poprawa aktywności społecznej 

mieszkańców w wyniku rozwoju 

technologii komunikacji społecznościowej 

(m.in.: portale społecznościowe),   

b. Potencjał stworzenia markowego produktu 

rybnego w oparciu o regionalne tradycje i 

doświadczenia historyczne (m.in. 

związane z osobą A. Gasha), 

c. Podniesienie poziomu wykształcenia 

przyczyni się do wzrostu aktywności 

zawodowej i niezależności ekonomicznej. 

 
 
3. Środowisko przyrodnicze 

a. Wprowadzenie rekompensat za ochronę 

gatunków rybożernych, 

b. Wprowadzenie dopłat z tytułu 

retencjonowania wody,  

c. Lokalne i regionalne inwestycje w 

infrastrukturę wodno-ściekową 

spowodują poprawę czystości 

środowiska przyrodniczego, 

d. Polityka proekologiczna UE i 

towarzyszące jej instrumenty wsparcia 

finansowego. 

 

 

 

 

Polaków (fast food) spowoduje 

zmniejszenie dochodowości hodowli ryb 

(zwłaszcza karpia), 

f. Likwidacja dużych lokalnych zakładów 

pracy, 

g. Wzrost kosztów związanych z 

dostosowaniem do nowych wymogów 

ekologicznych, 

h. Starzejące się społeczeństwo w regionie, 

oraz kraju spowoduje ograniczanie 

kapitału ludzkiego na rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dziedzictwo kulturowe & dobrostan 

społeczny 

a. Niekontrolowany napływ uchodźców 

spowoduje destrukcję tradycyjnych 

wartości społecznych i kulturowych, 

b. Zamknięcie kopalni węgla spowoduje 

wzrost bezrobocia, 

c. Zaprzestanie kultywowania tradycyjnej 

kultury regionu przez ludzi młodych, 

d. Radykalizacja działań organizacji 

ekologicznych,  

 
 
 

 

3. Środowisko przyrodnicze 

a. Zaostrzenie regulacji dotyczących ochrony 

zwierząt rybożernych, 

b. Straty ryb na skutek gwałtownego 

rozpowszechniania się chorób (np.: KHV) 

c. Zmiany klimatyczne spowodują 

pogorszenie parametrów i ilości wody, 

d. Awaria elektrowni jądrowej (Czechy), 

e. Rabunkowa gospodarka leśna, 

f. Realizacja inwestycji uciążliwych dla 

środowiska przyrodniczego i atrakcyjności 

turystycznej Bielskiej Krainy, 

 

 

 

 



 

4. Infrastruktura i wyposażenie 

a. Poprawa połączenia z Krakowem i 

Aglomeracją Górnośląską dzięki powstaniu 

odcinka S1 Mysłowice - Bielsko-Biała,  

b. Poprawa stanu lokalnej infrastruktury 

drogowej, 

 

 

 

5. Turystyka i promocja 

a. Wzrost zainteresowania turystyką niszową 

(sporty ekstremalne, turystyka 

ornitologiczna, wędkarstwo), 

b. Zwiększenie siły nabywczej Polaków 

zwiększy popyt na usługi turystyczne, w 

tym zwłaszcza na turystykę 

weekendową/całoroczną, 

c. Rozwój infrastruktury turystycznej, 

d. Dostęp do środków zewnętrznych na 

rozwój branży rolnej, rybackiej, 

przedsiębiorczości, turystyki, kultury, 

sportu, itp.. 

 

 

4. Infrastruktura i wyposażenie 

a. Zaostrzenie przepisów sanitarnych 

ograniczy możliwości prowadzenia 

działalności przetwórczej, 

b. Postępująca urbanizacja obszarów 

wiejskich spowoduje narastanie konfliktów 

na linii mieszkańcy - rybacy/rolnicy, 

 

 

5. Turystyka i promocja 

a. Negatywne kampanie promocyjne 

zniechęcające do jedzenia karpia, 

b. Zaangażowanie celebrytów i liderów opinii 

w promocję zagranicznych gatunków ryb, 

c. Osłabienie atrakcyjności turystycznej 

Bielskiej Krainy w wyniku zdynamizowania 

działań terenów ościennych. 

 

 


