
DEBATA PODSUMOWUJĄCA
BIELSKO - BIAŁA, 25.02.2021, g. 16:00 - 18:00



Cel spotkania

PODSUMOWANIE PROCESU 
KONSULTACJI

MPZP DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA  
POŁOŻONEGO NA ZACHÓD 

OD RZEKI BIAŁEJ DO TERENÓW KOLEJOWYCH



PLAN SPOTKANIA

16.00 - 16.05 Powitanie i wprowadzenie - Maria Skotnicka, Fundacja Sendzimira

16.05 - 16.15 Pogłębione konsultacje społeczne dokumentów planistycznych 

- Michał Stangel, dr hab. inż. arch. Michał STANGEL, prof. PŚ

16.15 - 16.45 Prezentacja „Debata podsumowująca” BRM Bielsko-Biała

16.45 - 16.55 Zaproszenie do dyskusji - Helena Pomeroy, Fundacja Sendzimira

16.55 - 17.55 Dyskusja

17.55 - 18.00 Podsumowanie i zakończenie



Obszar planu



WARSZTATY 

Z DZIEĆMI I SENIORAMI
BIELSKO-BIAŁA 

RZEKA BIAŁA ŁĄCZY



❑ Program „Wspólna przestrzeń”, do którego przystąpiło miasto w ramach

partycypacji społecznych dla centrum miasta jest okazją do wykorzystania

potencjału oraz międzypokoleniowych więzi. W ramach wspólnego programu

prowadzonego przez Fundację Sendzimira odbyły się warsztaty z Dziećmi i

Seniorami pod tytułem „Rzeka w Mieście”. Dzieci oglądnęły tereny nadbrzeżne,

spacerowały wzdłuż koryta rzeki Białej, przeglądały inspirujące projekty i

zastanawiały się jak zagospodarować tereny przyrzeczne, jak zbliżyć się do

lustra wody (stąd temat „Schody do Wody”) oraz jak urządzić skwery nad rzeką

Białą w sposób przyjazny dla mieszkańców. Juniorzy mieli ciekawe pomysły,

namalowali własne wizje i przedstawili Seniorom. Każda z prac jest „opowieścią

indywidualną”, wymagała prezentacji i objaśnień. Seniorzy podczas spotkania

opowiadali, jak dawniej wyglądała rzeka Biała i tereny wzdłuż rzeki. Starsi

przedstawiali swoje wizje na zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych.

❑ W okresie zimy 2020 r tematyka ta powtórzyła się w pracach plastycznych

dzieci i został zorganizowany konkurs plastyczny w świetlicy „Józefów”.

Przedstawione prace wykonane zostały w ramach warsztatów oraz zajęć

świetlicowych. Z okazji 70-lecia powstania miasta i połączenia Bielska i Białej

po obu stronach Rzeki Białej, w świetlicy został ogłoszony konkurs plastyczny

o tematyce roli rzeki Białej w mieście. Jego rozstrzygnięcie przewidywane jest

w miesiącu kwietniu.





W pierwszym dniu warsztatów 23 lipca 2019 roku Dzieci ze świetlicy w
Olszówce z „Józefowa” (6-13 lat) spotkały się w lokalu KIK-u w śródmieściu,
zapoznały się z prowadzącymi warsztaty pracownikami BRM, z tematem
wycieczki, oglądnęły przygotowany serwis zdjęciowy. Trasa spaceru biegła
wzdłuż rzeki Białej, od mostu przy ulicy Kołłątaja, dalej przez plac obok
Ratusza, park za Ratuszem, aż do ulicy Ks. Stojałowskiego. Po krótkim
przystanku przy Placu Reksia Dzieci ruszyły w dalszą drogę w stronę galerii
Sfera. Grupa przeszła przez podcienie wzdłuż rzeki Białej przy galerii aż do
placu Bolka i Lolka. Kolejnym etapem było przejście na parking przed galerią
Sfera I i dalej na most przy ulicy Nad Białą. Dzieci podczas spaceru szukały
miejsc z albumiku ze zdjęciami. Największa ilość zebranych żetonów była
nagradzana książeczkami, gadżetami. Oglądając rzekę i miasto Dzieci
dowiedziały się o historii, gdy rzeka była zanieczyszczona, zobaczyły jak rzeka
przebiega, jak wygląda koryto rzeki. Bardzo kreatywnie Dzieci podeszły do
olbrzymiego parkingu za Sferą I, przeciskając się pomiędzy autami miały
świadomość, że ten teren powinien być oddany pieszym i rekreacji wraz z
zagospodarowaniem obszaru przy rzece.



Plac przy Placu Reksia

krótka historia

o wytwórni 

bajek w Bielsku Białej



W dniu 24 lipca 2019 r spotkanie odbyło się w świetlicy przy ul. Grzybowej w B-B,

podczas którego Dzieci tworzyły karteczki z plusami i minusami ze spaceru nad rzeką.

Następnie oglądały przygotowane przykłady elementów małej architektury,

przykładowe zagospodarowania placów zabaw i po krótkiej rozmowie na temat wizji

i przykładów, jak można zmienić koryto rzeki i tereny przyrzeczne, zaczęły malować,

projektować swoje pomysły związane z uatrakcyjnieniem rzeki Białej. Pod koniec

zajęć Dzieci omówiły swoje pomysły z pracownikami biura, prezentowały swoje wizje.

Pełnym zaskoczeniem były rezultaty, ponieważ prace były bardzo dobre

śmiałe i pomysłowe.









26 lipca 2019 r. w ostatnim dniu warsztatów odbyło się spotkanie w pałacyku KiK-u Dzieci ze

świetlicy środowiskowej z Seniorami w Domu Dziennego pobytu przy Katolickim Domu Opieki

„Józefów” przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej. Do zameczku Dzieci przyszły z koszyczkami

słodyczy i z pracami. Na początku odbyła się ciekawa prelekcja o historii miasta Bielska i Białej

nad rzeką Białą prowadzona przez dr Ewę Janoszek (pracownika BRM), wraz z pokazaniem

historycznych ujęć miasta. Seniorzy przynieśli stare rodzinne zdjęcia. Dzieci oraz pracownicy

przeprowadzili dyskusje i wywiady z Seniorami o historii miasta i rzeki, jak Seniorzy pamiętają

rzekę dawniej, jakie mają wspomnienia, gdzie można się było kąpać oraz o tym, jak obecnie

rzeka wygląda i o wizji na przyszłość. Następnie omawiane były prace i pomysły uczestników

warsztatów z prac wykonanych w świetlicy. Dzieci zaprezentowały swoje projekty i pomysły na

temat rzeki. Wreszcie na rozwieszonej mapie w skali 1:1000 z przebiegiem koryta Seniorzy

proponowali swoje wizje. Pod koniec każdy z młodych uczestników warsztatów otrzymał

dyplom, autorzy prac otrzymali książeczki i upominki.







UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW I KONKUSU SĄ DZIECI I SENIORZY ZE ŚWIETLICY
W OLSZÓWCE PRZY UL. GRZYBOWEJ, PROWADZONEGO PRZEZ KLUB
INTELIGENCJI KATOLICKIEJ WRAZ Z GMINĄ BIELSKO-BIAŁA.
OŚRODEK „JÓZEFÓW” POWSTAŁ W 2000 R. W WYREMONTOWANYCH ORAZ
ADAPTOWANYCH BUDYNKACH. DLA DZIECI OD 20 LAT ORGANIZUJEMY
BEZPŁATNE ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM, W CZASIE WAKACJI I FERII ORAZ

ZAPEWNIAMY POSIŁEK. BARDZO WAŻNE DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH JEST
POKAZANIE IM, JAK CIEKAWIE ZAGOSPODAROWAĆ WOLNY CZAS. POMAGAMY
ODROBIĆ ZADANIA DOMOWE, DZIECI MOGĄ BEZPŁATNIE KORZYSTAĆ

Z JĘZYKOWYCH LEKTORATÓW, ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, SPORTOWYCH (SALA
GIMNASTYCZNA, BOISKO, KORTY). PROWADZIMY ZAJĘCIA I TRADYCYJNE
KONKURSY PLASTYCZNE, ZABAWY Z GLINĄ, ORGANIZUJEMY WYCIECZKI,
WYJŚCIA NA BASEN, ZIMĄ - NA LODOWISKO. NADRZĘDNĄ POTRZEBĄ DLA
SENIORÓW Z DZIENNEGO DOMU OPIEKI I JUNIORÓW ZE ŚWIETLICY JEST
INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA, SPOTKANIA, ZABAWY, PRZEDSTAWIENIA
PRZYGOTOWANE PRZEZ SENIORÓW (NP. „CZERWONY KAPTUREK”), WSPÓLNY

„MIKOŁAJ, WIGILIA, JASEŁKA”. WSPÓŁPRACUJEMY ZE STOWARZYSZENIEM
„PORT” DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NP. DZIEŃ MATKI I OJCA, DZIEŃ
BABCI I WSPÓŁPRACUJEMY Z RODZICAMI. OPIEKĘ SPRAWUJĄ PRZYGOTOWANI
ZAWODOWO WYCHOWAWCY. OKRES PANDEMII WYMAGAŁ ZMIANY SYSTEMU
DZIAŁANIA „JÓZEFOWA”, ZDALNEJ ORGANIZACJI ZAJĘĆ, ZACHOWANIA
REŻIMÓW SANITARNYCH. MAMY NADZIEJĘ, ŻE TO CZAS PRZEJŚCIOWY I
NIEBAWEM POWRÓCIMY DO WYPRACOWANEGO RYTMU ZAJĘĆ I INTEGRACJI.





KONKURS PLASTYCZNY 

„Bielsko-Biała RAZEM 70 LAT”

Miasto powstało 1 stycznia 1951 roku z połączenia dwóch

zabudowanych obszarów usytuowanych po obu stronach rzeki Białej.

• Jak zbliżyć tereny po obu stronach rzeki?

• Czy trzeba budować mosty i kładki na rzece?

• Jak zagospodarować tereny nad rzeką po obu stronach Białej?

• Jak zintegrować dwa obszary?

• Czy rzeka Biała łączy miasto?

Prace można składać do końca marca 2021 r.

BIELSKO-BIAŁA - RZEKA BIAŁA ŁĄCZY

http://www.kikjozefow.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/specjalne_logo_i_oprawa_graficzna_na_70_lecie_polaczenia_bielska_i_bialej_cdd4.jpg


DEBATA EKSPERCKA

• 29.01.2020 r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego

• Liczba uczestników – 44 osoby - przedstawiciele   urzędu,  
instytucji   miejskich,  lokalnych   firm,   przedsiębiorcy,   
architekci  i  zaproszeni   w   charakterze   ekspertów   goście

• Cel: edukacyjno-warsztatowy, na który składały się: 

▪ wprowadzenie w zakresie informacji  o omawianym terenie 
– jego kontekście  i wyzwaniach.

▪ prezentacje zaproszonych ekspertów z dyskusją

▪ część warsztatowa



DEBATA EKSPERCKA

PREZENTACJE ZAPROSZONYCH EKSPERTÓW

1. Przewietrzanie miasta i charakterystyka warunków w kontekście ochrony jakości 
powietrza 

dr Leszek Ośródka

Podstawę wykładu stanowiło opracowanie pt. „Charakterystyka warunków 

przewietrzania miasta Bielsko-Biała w kontekście ochrony jakości powietrza” opracowane 
pod kierownictwem dr Leszka Ośródki w listopadzie 2016 r.

Celem niniejszej pracy było uzyskanie możliwie kompletnej informacji o warunkach 
wiatrowych Bielska Białej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. warunków przewietrzania 
między innymi dla celów planowania przestrzennego.

Istotnym elementem poprawy warunków przewietrzania jest właściwe prowadzenie 
gospodarki przestrzennej. Działania w tym zakresie powinny polegać na m.in. na 
zwiększeniu udziału zieleni z unikaniem nasadzenia zieleni zwartej, wielowarstwowej, 
która może utrudniać wymianę powietrza.



DEBATA EKSPERCKA

Wskazane kierunki działań to m.in..: 

- zachowanie maksymalnego udziału terenów otwartych na istniejących obszarach 
przewietrzania poprzez zagospodarowanie: zieleń niska, łąkowa, tereny rolne, ogrody 
działkowe, niska ekstensywna zabudowa jednorodzinna oraz rozproszone, luźne 
zadrzewienia. 

- zwiększenie udziału zieleni, szczególnie wysokiej (parki, skwery, ogrody, zielone ściany) na 
obszarach intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i przemysłowej, o słabej 
wymianie poziomej powietrza.

- u wylotu w kierunku miasta terenów o dobrej wentylacji (obszary średniej prędkości 
wiatru >2m/s) należy unikać zabudowy wielopiętrowej w szczególności zorientowanej 
prostopadle do głównej osi obszaru przewietrzania na korzyść zabudowy rozproszonej;. 
Wzrost powierzchni lasów i zadrzewień na obszarze miasta powinien następować głównie 
na obrzeżach terenów otwartych oraz na wyniesieniach i stokach. Nie jest wskazane zbyt 
gęste zadrzewianie, ani zalesianie terenów otwartych, w tym dolin rzecznych i łąk.

- Pożądane jest także zwiększenie zalesień izolacyjnych w otoczeniu potencjalnych 
powierzchniowych, przemysłowych źródeł emisji (północna część miasta).



DEBATA EKSPERCKA



DEBATA EKSPERCKA

PREZENTACJE ZAPROSZONYCH EKSPERTÓW

2.     Zielone dachy i mała retencja

arch. Krajobrazu Iza Małachowska-Coqui



DEBATA EKSPERCKA

PREZENTACJE ZAPROSZONYCH EKSPERTÓW

3.     Otwarcie miasta na rzekę i zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych

dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka 

- rola rzek w planowaniu przestrzennym

- przykłady rzek w mieście 





DEBATA EKSPERCKA

WARSZTATY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ W MPZP

TEMAT 1. Woda w centrum. Jak zastosować błękitno-zieloną infrastrukturę

- Wprowadzenie zachęt finansowych dla realizacji zielonych dachów i zieleni 
wertykalnej,

- Zwiększenie parametru powierzchni biologicznie czynnej w planach miejscowych

- Wprowadzenie programów dofinansowania na małą retencję

TEMAT 2: Parking przy „Sferze” – co z tym miejscem ?

- Dostęp do rzeki i jej zagospodarowanie  jest możliwe jedynie w przypadku  
reorganizacji ruchu na parkingu, który powinien być parkingiem wielopziomowym
lub podziemnym.

- Istotne jest powiązanie obu brzegów - realizacja nowego mostu na rzece Biała w 
rejonie „Sfery” oraz ewentualne powiązanie rzeki kładkami

- realizacja ciągu pieszego i rowerowego nad wodą



DEBATA EKSPERCKA

WARSZTATY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ W MPZP

TEMAT 3: Przestrzenie publiczne nad rzeką – powiązania i ciągłość komunikacyjna, 
otwarcie rzeki na miasto , gdzie ogólnym wnioskiem była konieczność nadania 
obszarowi nadrzecznemu bardziej reprezentacyjnego charakteru oraz: 

- Tereny zieleni urządzonej, miejsc wypoczynku wraz z małą architekturą,

- Ciągi piesze i rowerowe wzdłuż rzeki, 

- Nowe kładki łączące i aktywizujące oba brzegi rzeki,

- Stworzenie ogólnodostępnego miejsca w obszarze parkingów galerii „Sfera”,

- Powiązanie dworca lub przyszłego centrum przesiadkowego z obszarami objętymi 
planem,

- Wykorzystanie narzędzi jakimi są konkursy architektoniczne dla zagospodarowania 
terenów przyległych, w tym poprzemysłowych. 



Geoankieta
• 17.04 – 30.06.2020 r.

• 868 – liczba uczestników

• 86 % - mieszkańcy Bielska-Białej

• 67,4 % mężczyźni



Miejsca
spędzania czasu na 

powietrzu

nowe lokalizacje przestrzeni 
publicznych/zwiększenie atrakcyjności 

istniejących



Zieleń
zaniedbana do wprowadzenia



Utrudnienia w komunikacji pieszej i rowerowej

Komunikacja



Komunikacja
rowerowa



Parkingi
do likwidacji



Rzeka Biała
miejsce na kładkę dojścia i zejścia



Wnioski - geoankieta
• W północnej części planu brak miejsc do spędzania czasu na wolnym 

powietrzu
• Nowe przestrzenie publiczne powinny znaleźć się w pobliżu rzeki oraz 

dworca PKP
• Na terenie planu brakuje miejsc zieleni, istniejąca zieleń jest oceniana 

jako zaniedbana
• Utrudnienia w ruchu pieszym i rowerowym koncentrują się przy rondzie 

przy ul. Wałowej i ul. Mostowej (duży ruch samochodowy) oraz przy ul. 
Sempołowskiej, Placu Fabrycznym (brak drogi rowerowej, brak poczucia 
bezpieczeństwa)

• Większość respondentów jest za drogą rowerową w centrum wzdłuż 
rzeki

• Parking przed Sferą wskazywany najczęściej do likwidacji – preferowana 
funkcja to plac z zielenią i parkingiem podziemnym

• Teren przy ul. Inwalidów wskazany do przeznaczenia na park publiczny i 
teren rekreacyjno sportowy

• Najczęściej wskazywane miejsce na kładki i zejścia do rzeki to park 
ratuszowy



Punkt 
konsultacyjny

W celu wypracowania wspólnej koncepcji 
Prezydent Miasta zaprosił mieszkańców 

na spotkanie warsztatowe.



W dniu 8 grudnia 2020 r. w parku obok bielskiego ratusza
został ustawiony punkt konsultacyjny dla mieszkańców.







Projektanci z Biura Rozwoju Miasta mieli możliwość porozmawiania
z mieszkańcami na temat ich oczekiwań związanych
z zagospodarowaniem przestrzeni nad rzeką Białą.



Głównym pytaniem jakie projektanci zadawali mieszkańcom
było „Jak zintegrować rzekę z miastem”?



Projektanci wskazywali wybrane miejsca zlokalizowane nad rzeką, 
przedstawiali różne warianty ich zagospodarowania

i wysłuchiwali opinii mieszkańców na ten temat.





Projektanci pytali również mieszkańców o to
jakie funkcje powinien pełnić teren publiczny nad rzeką będący 

obecnie parkingiem przed centrum handlowym Sfera?



W trakcie trwania warsztatów mieszkańcy zgłosili następujące postulaty:

• Ogólna rewitalizacja nabrzeży

• Dostęp (zejścia) do koryta rzeki (jak najbliżej wody) w formie schodów lub tarasów, w sąsiedztwie mała 
gastronomia

• Realizacja plaży miejskiej, tężni

• Doprowadzenie do widoczności koryta rzeki, wprowadzenie murali w obrębie murów betonowego koryta

• Zagospodarowanie nabrzeży rzeki w formach sprzyjających wypoczynkowi, z uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych

• Zwiększenie ilości mostów i kładek

• Trasa rowerowa wzdłuż rzeki Białej

• Realizacja ścieżki spacerowej w korycie

• Doprowadzenie do spławności rzeki (wprowadzenie kajaków)

• Zwiększenie ilości ławek w parkach zwróconych w kierunku rzeki

• Zwiększenie zadbania i czystości zieleni urządzonej

• Zachowanie drzewostanu istniejącego

• Mniej betonu, więcej zieleni (im więcej tym lepiej !) ale nie w donicach !!

• Wprowadzenie w mieście łąk kwietnych

• Wprowadzenie kwiatów i fontanny do Parku za Ratuszem oraz np. rzeźb słynnych bielszczan, dzieł sztuki

• Odzyskanie przez gminę ogrodzonego (obecnie prywatnego) fragmentu Parku za Ratuszem

• Przywrócenie tramwajów



O wydarzeniach mieszkańcy informowani byli za pomocą:

• Dedykowanego portalu 

internetowego -

http://wspolnaprzestrzen.biurorozwoju

miasta.pl/

• Oficjalnej strony Urzędu Miejskiego –

bielsko-biala.pl

• Profilu Urzędu Miejskiego na FB

• Magazynu samorządowego w 

Bielsku-Białej

•Oraz innych mediów tj. bielsko.info, 

Radio Bielsko



• Niedopuszczanie do zabudowy pozostałych wolnych 
terenów leżących bezpośrednio przy rzece

W wyniku konsultacji do planu rozważa się 

wprowadzenie następujących elementów:



• Przeznaczenie części terenów poprzemysłowych wzdłuż 
rzeki dla zieleni urządzonej (parki, tarasy, skwery, zieleńce, 
ogrody)

W wyniku konsultacji do planu rozważa się 

wprowadzenie następujących elementów:



• Wskazanie lokalizacji 
proponowanych zejść do rzeki

• Ponowna analiza przebiegu ciągów 
rowerowych w planie

• Ochrona istniejących i wskazanie 
nowych ciągów komunikacji pieszej 
(m.in. tych łączących dworzec z 
centrum miasta)

W wyniku konsultacji do planu rozważa się wprowadzenie 

następujących elementów:



• Przeznaczenie części parkingu przy Sferze na zieleń oraz plac z dopuszczeniem: kina 
letniego, fontann, pomników, ogródków gastronomicznych, zieleni miejskiej, małej 
architektury wraz z zagospodarowaniem terenu nadbrzeżnego rzeki Białej

• Dopuszczenie realizacji parkingu podziemnego

W wyniku konsultacji do planu rozważa się wprowadzenie 

następujących elementów:



• Przeznaczenie części obszaru na wschód od ul. Inwalidów - za torami PKP do rzeki Białej 
dla rekreacji lub zieleni urządzonej z dostępem do rzeki Białej,

W wyniku konsultacji do planu rozważa się wprowadzenie 

następujących elementów:



• Wskazanie i ochrona małych terenów zielonych takich jak, 
przedogródki i zielone skwerki,  na terenie osiedla przy ul. 
Bohaterów Warszawy, 

• Wyznaczenie terenu zielonego oraz parków kieszonkowych 
wzdłuż ul. Grażyńskiego,

• Nakaz zachowania, uzupełniania oraz nasadzania szpalerów 
drzew wzdłuż ulic,

• Zwiększenie udziału procentu powierzchni biologicznie 
czynnej w terenach o różnych funkcjach,

• Dopuszczenie realizacji dachów nowych budynków z 
nawierzchnią urządzoną w sposób zapewniający naturalną 
wegetację roślin i retencję wód opadowych, o miąższości 
warstw co najmniej 8 cm obejmującej minimum 50% 
powierzchni dachu,

W wyniku konsultacji do planu rozważa się 

wprowadzenie następujących elementów:



Podsumowując przeprowadzone działania warto jest zastanowić się nad efektami jakie wniosły 

przeprowadzone konsultacje i warsztaty. Prezentując, zbierając materiały, podglądając inne rozwiązania w 

temacie rzeki w mieście oraz podobne układy miejskie, między innymi uświadamialiśmy uczestnikom warsztatów, 

że rzeka wnosi w miasto nowe relacje i ubogaca przestrzeń miejską. Relacje te możemy  kształtować poprzez 

świadome działania. 

Wg dr arch. Anny Januchty Szostak, w przestrzeni czasowej były trzy relacje  między człowiekiem i wodą, to fazy: 

respektu przed wodą, podboju, czyli ukrywania, obudowywania często brudnych rzek i cieków oraz faza powrotu 

- czyli zbliżenia i wzajemnych relacji z rzeką, z wodą w mieście. W dobie uwarunkowań: zmiany klimatu, 

uciążliwości wyspy ciepła w mieście, konieczności przewietrzania zabudowywanego centrum, koordynacji 

różnych działań umożliwiających kształtowanie wielofunkcyjnych i zrównoważonych przestrzeni miejskich, -

odpowiedzialność za wodę, za przyjazne relacje miasta i rzeki jest wyzwaniem XXI wieku.

Podczas przygotowania i realizacji tego projektu okazało się istotnym, że „zakres myślenia o rzece Białej” w 

mieście nie może ograniczyć się do fragmentu jednej strony rzeki, gdyż obejmuje jako całość obszary po obu 

stronach nabrzeża wraz z płynącą wodą. 

Wydaje się słusznym w Bielsku-Białej konsekwentne zagospodarowanie nabrzeży i koryta rzeki Białej od 

rewitalizowanego Parku Włókniarzy, aby kontynuować ciągi zieleni i tworzyć przestrzeń dla wody tak istotną dla 

przewietrzania centrum miasta.  Dlatego zastanawiając się nad miejscami zejść do koryta, zagospodarowania 

nabrzeża, wychodziliśmy poza obszar objęty planem na wschodnią stronę rzeki Białej. Słusznym wydawało się 

szczególnie zagospodarowanie głównego centrum przestrzeni publicznej: ulicy 11 Listopada na moście łączącym 

Bielsko i Białą przy skwerze jako wspólnej, centralnej przestrzeni publicznej dla terenów przyrzecznych po obu 

stronach rzeki Białej.

Do najistotniejszych zagrożeń  wodnych  wynikających również ze zmian klimatu należy wzrost ekstremów 

pogodowych, w tym nawałnic, upałów, suszy. Zarządzanie ryzykiem powodzi można stymulować przez 

utrzymanie istniejącej zdolności retencji zlewni, rezygnację z urbanizacji w zbliżeniu do rzeki, spowolnienie i 

zmniejszenie spływów opadowych. Opracowania zagospodarowania terenu musiałyby być sporządzany przy 

współudziale hydrogeologów w uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym. 

Ważną myślą w odbytych konsultacjach była możliwość zbliżenia mieszkańców do lustra rzeki  w okresie 

niskiego poziomu wód, przybliżenie koncepcje jak uzyskać wgląd w koryto poprzez budowę kładek, tarasów, 

schodów do wody, plaży, a w efekcie, jak przerwać w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny obudowę 

koryta rzeki , czyli podjąć próbę tzw. „powrotu”, tzn włączenia  rzeki Białej w przestrzeń i życie miasta.




