
Miło nam poinformować, iż w dniu 30 grudnia 2016 roku udało się nam w całości zrealizować następne 

przedsięwzięcie tym razem pod nazwą „Uporządkowanie terenu dawnego boiska sportowego wraz  

z zagospodarowaniem linii brzegowej przy rzece Biała”. W ramach tego zadania z inicjatywy Koła 

Gospodyń Wiejskich w Rzuchowej udało się uporządkować teren dawnego boiska sportowego wraz  

z zagospodarowaniem linii brzegowej przy rzece Biała w miejscowości Woźniczna w Gminie Pleśna.  

W trakcie realizacji inicjatywy zorganizowano akcję zbiórki śmieci w tym dużej ilości opon  

i przeprowadzono ich wywóz oraz utylizację. Zniwelowano i zagospodarowano teren poprzez modernizację 

10 istniejących ławeczek, posadowienie 2 betonowych koszy na śmieci, stojaka na rowery, elementu 

siłowni zewnętrznej – rowerek, jak również od strony drogi zamontowano drewnianą tablicę informacyjną 

o rzece Biała jak również o fakcie finansowania prac na terenie dawnego boiska sportowego ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Na skutek realizacji inicjatywy przyczyniono się do zlikwidowania powstającego i rozrastającego się dzikiego 

wysypiska śmieci w bezpośrednim otoczeniu rzeki Biała. W ramach inicjatywy zrekultywowano teren, a 

negatywne czynniki aktywności człowieka, antropopresja uległy znacznemu zmniejszeniu w wyniku czego 

m.in. populacja żyjących tu od dawna zwierząt (mrówek, biedronek i innych), ryb i drzew, krzewów oraz 

roślin będzie mogła swobodnie się rozwijać. 
 

 

 

Dlaczego warto chronić rzekę Biała ?  

W przypadku rzeki Biała można wskazać bogatą listę gatunków i siedlisk chronionych na obszarze Natury 

2000 dla rzeki Białej, można również zacytować dostępne dane statystyczne dla wyżej wymienionej listy, 

ale obszerność tych informacji rozmyłaby, to co warte jest podkreślenia i co czyni tą rzekę naprawdę 

wyjątkową. Ochrona rzeki Biała istotna jest m.in. dla dwóch poniżej podanych walorów: 

Pierwszym z nich są tarliska ryb łososiowatych – które w tych warunkach w sposób naturalny przetrwały do 

dnia dzisiejszego zaś drugim walorem obszaru rzeki Białej jest skójka grubo skorupowa występująca tu  

w sposób naturalny.  

 

Ochrona środowiska dziś – to lepsza jakość życia jutro, dlatego też Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA 

dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie wspiera proekologiczne inicjatywy obywatelskie, tak jak np. uporządkowanie terenu przy 

rzece Biała.  

 

 
 

Inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie „GRUPA ODROLNIKA” z siedzibą i biurem: Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa 
w ramach projektu pn. „Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje – inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu 

tarnowskiego” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa nr 218/2015/Wn12/EE-il/D. 
tel.: (14) 307 05 01 mobile: 608 42 46 60 e-mail: grupaodrolnika@wp.pl strona internetowa: www.grupa.odrolnika.pl 



 

Przed prowadzeniem prac na terenie dawnego boiska 

 

Po prowadzeniu prac na terenie dawnego boiska 


