
Biała – przyjazna ludziom i naturze

Projekt: Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań 
poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji 
rzeki Biała Tarnowska.

biala-tarnowska.org

„Pochodzę z miejscowości Stróże i … nad Białą 
zaczynałem swą przygodę z wędkarstwem. 
Obecnie mieszkam w Jaworznie, ale do dzisiaj 
pamiętam tamte lata 60. Ryb wtedy była masa 
w tej pięknej rzece, nie wiem, jak jest dzisiaj, 
bo rzadko tam zaglądam. Pamiętam, że 
pstrągi łowiło się na czereśnie. Z tego co tutaj 
wyczytałem, to szkoda, że ta piękna rzeka stała 
się taka zdewastowana. Pozdrawiam wędkarzy 
z moich rodzinnych stron.”

(Jurek096, Portal Wedkuje.pl, 2011-02-28 20:15)



Unikalny świat małej rzeki

Gdyby ktoś tworzył listę unikalnych dolin rzecznych w Polsce, 
to z pewnością nie zapomniałby o Białej. Dlaczego? Fachowcy 
potrafią mówić o tym godzinami: a to, że w górnych częściach 
doliny Biała płynie naturalnym, szerokim korytem z wieloma 
nurtami, a to, że stwarza wyśmienite warunki dla rozrodu i życia 
ryb, ale i to, że w dolinie mieszkają unikalne gatunki ptaków, że 
są miejsca, gdzie jeszcze żyje kumak, skójka gruboskorupowa 
i rzadkie gatunki roślin. Dlatego zresztą Biała została wpisana 
na listę obszarów Natura 2000 wymagających szczególnej 
troski. Nie trzeba jednak być wybitnym ekspertem, by dostrzec 
urodę tej doliny z jej unikalnymi lasami łęgowymi, kamieniskami, 
meandrującą rzeką, skalistymi przewężeniami, ale też by 
zobaczyć unikalność dziedzictwa kulturowego leżących nad 
nią miejscowości, ich historii, zabytków i współczesnych starań 
o lepsze i ciekawsze życie

101,8 km 

21 gatunków ryb

10 gatunków ptaków gniazdujących

2 gatunki ginących płazów

983,3 km2

w tym 3 zagrożone wyginięciem

w tym 1 ginący 

Obiekty kulturowe



Nie próbuj mi wmawiać, że natura nie jest cudem. 
Nie opowiadaj mi, że świat nie jest baśnią.”

John Gaardner

Gniazduje tu wiele gatunków 
ptaków: sieweczki, brodźce 

piskliwe, czajki, mewy, pliszki, 
jaskółki, rybitwy rzeczne, 

kaczki krzyżówki, czaple siwe 
oraz kolorowe zimorodki. 

W gminie Bobowa znajdują się 
obszary Natura 2000 – Ostoje 

Nietoperzy okolic Bukowca. 

Obiekty kulturowe:
 y Cerkwie w Bielicznej  i Bereście
 y Renesansowy dwór obronny w Jeżowie
 y Synagoga i kirkut z grobem cudownego cadyka w Bobowej
 y Bobowa – stolica koronki klockowej
 y Dwór Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
 y Drewniane domy podcieniowe w Ciężkowicach
 y Sanktuarium Maryjne i klasztor Redemptorystów 

w Tuchowie

Walory krajobrazowe:
 y „Beskidzkie Morskie Oko” nad Szymbarkiem na stokach 

Maślanej Góry 
 y Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
 y Pasmo Brzanki i Liwocza – pasmo górskie na Pogórzu 

Ciężkowickim, pomiędzy dolinami Białej i Wisłoki 

Biała jest ważnym tarliskiem 
ryb wędrownych, które do życia 
potrzebują swobodnego dostępu 
zarówno do wód słodkich, jak 
i słonych, 15 gatunków potrzebuje 
dla rozwoju dostępu do kamienistego 
lub żwirowego podłoża, które 
występuje w górnej części zlewni, ale 
dostępu do niej bronią zbyt wysokie 
progi wodne. 

1 Rzeka Biała (fot. Włodzimierz Stachoń)



Pomagamy rzece, 
myślimy o ludziach

Wiele rzek w Polsce, również Biała, straciło naturalność w wyniku 
budowy zapór, stopni, wałów, regulacji koryt i umacniania 
brzegów, które miały chronić przed powodzią. Nie zawsze były to 
urządzenia skuteczne. Przyczyniły się w dodatku do zmniejszenia 
populacji lub wyginięcia wielu gatunków ryb. 

Dziś o funkcjonowaniu systemu rzecznego wiemy dużo więcej 
niż dawniej. Potrafimy zmodernizować istniejące budowle w taki 
sposób, by nie tylko zmniejszały ryzyko powodziowe, ale były 
przyjazne dla ryb i innych organizmów wodnych. Nie ingerując 
w naturalność rzeki, a wręcz przywracając jej dziki charakter. 
Stworzy to warunki dla rozwoju siedlisk ryb i do samoistnego 
odtwarzania się roślinności będącej siedliskiem dla innych 
zwierząt. Zwiększy też walory krajobrazowe z korzyścią dla 
rozwoju turystyki w regionie.

CELE PROJEKTU: 

Przebudowa 15 stopni i jazów w taki sposób, by 
umożliwiały wędrówkę ryb gwarantując jednocześnie 
bezpieczeństwo ujęć wody i mostów w czasie 
wysokich i niskich stanów wód. Pozwoli to na 
dwukierunkowe wędrówki ryb na całej długości rzeki.

Utworzenie korytarza swobodnej migracji rzeki, czyli 
poszerzenie doliny na kilku odcinkach i uruchomienie 
w rzece naturalnych procesów, które umożliwią jej 
meandrowanie i transport rumowiska. W efekcie 
zmniejszy się erozja dna, poprawi stan koryta 
i siedlisk organizmów żywych. Zwiększy się także 
retencja naturalna, co poprawi bezpieczeństwo 
powodziowe mieszkańców.
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m. Bobowa – przebudowa 
stopnia

m. Jankowa – przebudowa 
stopnia

m. Stróże – przebudowa 
stopnia i ujęcia wody

m. Biała Niżna – przebudowa 
dwóch stopni

fot.Bogdan Biel



m. Śnietnica i Banica – udrożnienie 
trzech bystrzy

m. Bobowa – przebudowa 
stopnia

m. Jankowa – przebudowa 
stopnia

m. Stróże – przebudowa 
stopnia i ujęcia wody

m. Biała Niżna – przebudowa 
dwóch stopni

m. Grybów – modernizacja 
zabudowy progowej, kaskady 
stopni oraz żłobu

m. Kąclowa – udrożnienie stopnia

m. Florynka – przebudowa stopnia 
i zapory przeciwrumowiskowej oraz 
rozbiórka budowli
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Korytarze migracji rzeki

Gmina Grybów: Kąclowa (78+950 – 79+800)
Gmina Ciężkowice: Bogoniowice-Tursko (44+000 – 46+450), 
Ciężkowice (46+500 – 47+700), Zborowice 1 (50+900 – 51+750), 
Zborowice 2 (52+300 – 52+700), Pławna (55+050 – 55+750).



Zmodernizowany stopień 
i bystrze w Bobowej

Zbudowany wiele lat temu betonowy stopień w Bobowej utrzymywał stały 
poziom wody w rzece, co zapewniało prawidłową pracę ujęcia wody pitnej dla 
mieszkańców tej miejscowości. Chronił też znajdujący się powyżej most przed 
podmyciem. Nie mogły go jednak pokonać ryby.

Dzisiaj, po modernizacji tego obiektu, taki sam efekt daje siedemdziesięciometrowe 
bystrze powyżej mostu i niski stopień poniżej (fot. okładka). Budowle gwarantują 
rybom możliwość wędrówek w obie strony. Poprawę bezpieczeństwa 
powodziowego daje też udrożnienie mostu – teren w jego okolicy i pod przęsłami 
obniżono o około 3,5 m.

Bystrze składa się z 12 ułożonych naprzemiennie basenów oddzielonych progami 
z głazów. Różnice wysokości pomiędzy nimi pokona każda ryba.



Główna konstrukcja bystrza została ułożona 
z ponad 300 głazów. 

Ciężar głazów waha się od 4 do 8 ton, a najcięższe 
osiągają 12.

Dokładność ułożenia głazów wynosi 5 cm.

Bystrze dla zapewnienia stabilności podparte jest 
kilkoma rzędami zakotwionych w gruncie głazów. 

Koszt modernizacji wyniósł 2 192 535 zł brutto.

Czas realizacji: 01.09.2017-21.03.2020 
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Celem strategicznym Projektu „Przywrócenie ciągłości 
ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie 
korytarza swobodnej migracji rzeki Biała Tarnowska” jest 
poprawa stanu ekologicznego wód oraz zwiększenie odporności 
ekosystemu zlewni Białej Tarnowskiej na zmiany klimatu.

Projekt obejmuje zasięgiem gminy: Uście Gorlickie, Grybów, 
Bobowa i Ciężkowice. W miejscowościach: Banica, Śnietnica, 
Florynka, Kąclowa, Grybów, Biała Niżna, Stróże, Jankowa 
i Bobowa zostanie przebudowanych piętnaście stopni i jazów 
stanowiących bariery migracyjne dla ryb. Modernizacja 
zwiększy trwałość i zapewni funkcjonalność tych obiektów, 
a także przywróci ciągłość ekologiczną całego koryta Białej – 
od źródeł aż do ujścia.

Na sześciu odcinkach Białej na terenie gmin Ciężkowice 
i Grybów zostaną wykonane tzw. deflektory, czyli budowle 
stymulujące erozję boczną i późniejszą swobodną migrację 
rzeki. W efekcie zwiększy się pojemność koryta oraz odcinkowo 
obniży poziom wód powodziowych, co poprawi bezpieczeństwo 
terenów leżących w pobliżu rzeki.

Projekt realizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

Całkowity koszt: 39,4 mln zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 33,4 mln zł
Czas realizacji projektu 2017-2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
31-109 Kraków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
+48 12 628 41 30, e-mail: krakow@wody.gov.pl
biala-tarnowska.org

Kraków, 2018 r.

1 Stopień w m. Bobowa (fot. Zofia Kiełtyka)


