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I. Koncepcja rozwoju zagospodarowania turystycznego  
 

1. Baza noclegowa i gastronomiczna 
W ramach rozwoju bazy noclegowej proponujemy wprowadzenie pół biwakowych, 

tworzenie gospodarstw agroturystycznych oraz nowych pensjonatów. Ważne są działania 
zmierzające do rozszerzenia okresu przyjmowania gości poza sezon wakacyjny: ze względu 
na niewielką odległość od Warszawy – należy przygotować noclegi również na weekendowy 
wypoczynek w ciągu całego roku.  

 

 
 
Pola biwakowe można umieścić w 

jednym lub kilku z proponowanych 
miejsc: w pobliżu miejscowości Barchów, 
Łochów Wieś, Ruda i Zagaje. Wskazane 
tereny są atrakcyjne widokowo z 
relatywnie dobrym dojazdem.  

W skład wyposażenia pola 
biwakowego powinny wchodzić 
sanitariaty, ujęcie wody pitnej, miejsca do 
palenia ognisk, ławeczki i stoliki, kosze na 
śmieci i tablice informacyjne. Teren pól 
biwakowych proponujemy wyznaczyć 
niskim drewnianym ogrodzeniem.  
 

Przykładowe pole biwakowe Łysomiczki nad rzeką Słupią 
 

www.powiatslupsk.info 
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Atutem Doliny Liwca jest koncentracja obiektów budownictwa regionalnego. 
Zabudowa regionalna może stanowić doskonałą podstawę do tworzenia agroturystycznej lub 
pensjonatowej bazy noclegowej. Obiekty te muszą jednać cechować się wysokim standardem 
wyposażenia sanitarnego. Korzystne byłoby wsparcie mieszkańców ubiegających się o 
dofinansowanie tego typu przedsięwzięć np. w formie punktu doradczo-informacyjnego. 

 

 
 

Przykłady zabudowy regionalnej 
Jadowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabytkowa zabudowa pensjonatowa z 
charakterystycznymi dla Urli 
drewnianymi gankami  

fot. Kamila Szczepańska  
 
Korzystny wydaje się również kierunek rozwoju bazy domków letniskowych, 

proponowany przez  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łochów 2006. Postulowana tam adaptacja zabudowy zagrodowej na letniskową 
przynosi miejscowości wiele korzyści, takich jak: zagospodarowanie opuszczonych 
gospodarstw, rewaloryzacja drewnianej zabudowy wiejskiej oraz ograniczenie rozpraszania 
się zabudowy letniskowej i związane z tym zmniejszenie kosztów uzbrajania terenu.  

Proponowany jest rozwój bazy gastronomicznej ukierunkowanej na promowanie 
kuchni regionalnej. Należy wspierać powstawanie kawiarni i restauracji serwujących 
tradycyjne potrawy, szczególnie związane z kuchnią doliny Liwca. W oparciu o wsparcie 
unijnych funduszy można spróbować wytworzyć produkt regionalny - potrawę przygotowaną 
według sprawdzonej receptury. Potrzebna jest również szersza promocja słynnych 
„jadowskich lodów”.  
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2. Sport i rekreacja 
Program rozwoju usług turystyki przewiduje koncentrację atrakcji turystycznych w 

rejonie Strachowa, Urli, Łochowa Wsi oraz w przypadku piętrzenia wody na Osownicy w 
okolicy Nowego Jadowa. Przybliżone rozmieszczenie poszczególnych atrakcji obrazuje mapa 
pt. Usługi sportu i rekreacji. Na mapie w grupie „tereny predysponowane …” przedstawiamy 
miejsca, które są najlepsze lub jedyne możliwe do proponowanego wykorzystania ze względu 
na uwarunkowania takie jak ukształtowanie terenu i wstępowanie wód powierzchniowych.  
Natomiast jako „miejsca odpowiednie …” wskazujemy jedne z wielu miejsc odpowiednich do  
proponowanego zagospodarowania.  

Poniższe zdjęcia przedstawiają przykłady rozwiązań, na których warto się wzorować. 

Wieża widokowa - OTOP  
Zalew Siemianówka 

www.ogrodnik.com.pl 

W miejscowości 
Strachów, na szczycie 
wydm, zwanych „górkami 
strachowskimi” korzystne 
jest wybudowanie drewnia-
nej wieży widokowej. 
Aktualnie wydmę porasta 
młody las sosnowy istotnie 
ograniczający panoramę, 
atrakcyjną ze względu na 
wyniesienie szczytu wydmy 
blisko 30 m nad dolinę 
Liwca. Wysokość wieży  
powinna wynosić tyle aby 
nieznacznie wystawać 
ponad wierzchołki 
okolicznych drzew. 

 
Góra Lemana –wieża widokowa 

www.alaska.babel.pl 

Na zboczu wspomnia-
nego wyżej wzniesienia, 
możliwa jest lokalizacja  
całorocznego toru 
saneczkowego. Ważne jest 
takie wytyczenie trasy toru, 
które w jak najmniejszym 
stopniu będzie kolidować z 
istniejącym dojrzałym 
drzewostanem. Sam tor w 
miarę możliwości powinien 
być wykonany z materiałów 
„ekologicznych”, czyli w jak 
największym stopniu z drewna.  

 
Tor saneczkowy w Kluszkowcach koło Czorsztyna  

www.czorsztyn-ski.com.pl 

Ukształtowanie i zagospodarowanie predysponują ten teren do przeprowadzania 
konkursów biegu na orientację, organizowanych m.in. przez Polski Związek Biegu Na 
Orientację.  

W sezonie zimowym na terenie starorzecza znajdującego się przy drodze w 
Strachowie możliwe jest utworzenie lodowiska. W przypadku utworzenia zalewu na 
Osownicy przy sprzyjających warunkach pogodowych możliwe będzie utworzenie lodowiska 
również tu.  Powinno być ono wyposażone w ławeczki i odpowiednio utrzymywane (w razie 
potrzeb odśnieżane). Towarzyszyć mu może wypożyczalnia niezbędnego sprzętu 
łyżwiarskiego.  
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Strzelanie do chochołów 
www.zurawiejki.horsesport.pl 

i do „słomianej” tarczy 
www.but-ewa.com.pl 

  
Skok przez „kłodę” 
www. portal.horsesport.pl 

               
 
              W sąsiedztwie 
„górek strachowskich” 
proponujemy lokalizację 
strzelnicy dla łuczników 
i toru przeszkód dla koni. 
Jako wyposażenie 
strzelnicy proponujemy 
zastosować tarcze o 
konstrukcji z drewna i 
słomy.  Elementy toru 
przeszkód dla koni mogą 
być drewniane, słomiane 
lub może je stanowić 
odpowiednio formowana 
roślinność.   
 

i przez klasyczną przeszkodę 
www.fototok.tkb.pl 

 
W okolicach Strachowa nad rzeką, przy punkcie początkowym proponowanego szlaku 

kajakowo-rowerowego korzystne byłoby utworzenie wypożyczalni rowerów. Takie 
rozwiązanie umożliwi dotarcie rowerem do wypożyczalni sprzętu wodnego w Starowoli i 
spłynięcie kajakiem do parkingu w Strachowie. Na potrzeby zintegrowanego szlaku kajakowo 
- rowerowego potrzebne byłoby rozwinięcie współpracy wypożyczalni rowerów i kajaków - 
tak, aby transport kajaków w górę rzeki sprzężony był z transportem rowerów w przeciwnym 
kierunku (ze Starowoli do Strachowa). 

W rejonie Urli proponujemy koncentrację typowych urządzeń sportu i rekreacji.  
 

 
Przykładowy „żywy” labirynt                                www.allen-carr.pl        
Jako element placu zabaw proponujemy 
zastosowanie „żywego” labiryntu. Element ten 
mógłby być wykonany ze zboża z mieszanką 
chwastów tradycyjnie towarzyszących tego typu 
uprawom np. chaber (Centaurea cyanus), mak 
(Papaver rhoeas), itp. lub typowych krzewów 
żywopłotowych (Ligustrum vulgare, Spiraea sp.). 

 

 
Zboże, materiał do wykorzystania przy tworzeniu 
labiryntu                                        fot. Kamila Szczepańska 
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                       www.artrocher.com.pl                                                                                                            www.artrocher.com.pl 
         W/w ścianki proponujemy wykonać 
z drewna.  

W miejscowości Urle 
proponujemy zlokalizować kompleks 
boisk sportowych zawierający boisko do 
piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki 
plażowej i koszykówki.  

W przypadku odstąpienia od 
pomysłu piętrzenia wody w Liwcu warto 
rozważyć możliwość wybudowania tu 
basenu kąpielowego – otwartego lub 
krytego, być może z wykorzystaniem wód 
termalnych.  

W przypadku piętrzenia wody na 
Osownicy, w sąsiedztwie zalewu 
proponujemy  lokalizację boisk 
sportowych oraz wypożyczalni sprzętu 
wodnego.  

Przykładowe urządzenia do wspinaczki 
                                www.artrocher.com.pl  

 

Na placu zabaw wskazane 
byłoby zastosowanie urządzeń 
wpisujących się w krajobraz, w 
miarę możliwości wykonanych 
z materiałów naturalnych. Plac 
zabaw powinien być otoczony 
„bezpieczną” roślinnością - z 
wyłączeniem gatunków 
trujących, ciernistych, itp.  
Plac zabaw dla „większych 
dzieci” polecamy wzbogacić o 
trampoliny oraz urządzenia i 
ścianki do wspinaczki. 
Zdjęcia przedstawiają przykładowe 
drewniane urządzenia placów zabaw. 

 
www.artrocher.com.pl 
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www. artrocher.com.pl Przykładowe ścianki wspinaczkowe                                                   www.alpextreme.com 

 
Dolina Liwca jest również odpowiednim miejscem do lokalizacji komercyjnych form 

rekreacji, takich jak korty tenisowe, pola do golfa lub minigolfa. Te formy intensywnego 
zagospodarowania terenu postulujemy umieścić w miarę możliwości poza granicami 
obszarów chronionych Natura 2000, np. w okolicy Łochowa Wsi.  

Rozległe łąki w sąsiedztwie miejscowości Laski przylegają do proponowanego szlaku 
konnego – m.in.  z tego powodu są odpowiednie do powstania toru przeszkód dla koni.  

Na mapie usług sportu i rekreacji, wzdłuż rzeki oznaczone są najlepsze miejsca do 
lokalizacji kąpielisk. Mineralny charakter podłoża dolnego Liwca zapewnia naturalnie 
powstawanie piaszczystych plaż. Natomiast nad Osownicą występuje podłoże mineralno-
organiczne. W związku z tym w miejscu projektowanej plaży należy sztucznie zapewnić 
piaszczyste podłoże. Z przyczyn sanitarnych kąpieliskom powinny towarzyszyć sanitariaty i 
kosze na śmieci. Zwłaszcza w Urlach, zważywszy na sąsiedztwo proponowanego placu 
zabaw dla dzieci, potrzebne jest objęcie kąpieliska stałą opieką ratownika. Ze względu na tę 
formę rekreacji należy nasilić działania zmierzające do poprawy stanu czystości wody w 
Liwcu i Osownicy. Duże nadzieje w tym zakresie rokuje projektowana sieć kanalizacyjna i 
oczyszczalnia ścieków w Jadowie. Konieczne jest przedsięwzięcie podobnych zamierzeń po 
przeciwnej stronie Liwca. 

Szczególnie dogodne miejsca do powstania wypożyczalni sprzętu wodnego znajdują 
się: w Rudzie i Owsiance - w punktach początkowych szlaku kajakowego oraz w Nowym 
Jadowie i Starowoli - w przypadku realizacji w tych miejscach zalewu.  

W czasie zimy godną polecenia formą aktywności mieszkańców i turystów 
odwiedzających dolinę Liwca może być organizacja kuligów lub tropienie śladów zwierząt.  

 
3. Środowisko kulturowe 
 

 
Gra na ligawkach                                www.muzeumrolnictwa.pl 
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Promowanie lokalnej i regionalnej kultury jest bardzo ważnym kierunkiem rozwoju 
doliny Liwca. 

Dla potrzeb rozwoju i ekspozycji sztuki regionalnej korzystna byłaby rozbudowa 
istniejącej sieci domów kultury, powstanie centrum sztuki regionalnej jak również, centrum 
ekspozycji białej broni i pokazowa osada pradawnych ludów.  

Gobeliny artystki zamieszkałej w Zawiszynie wystawiane są w cenionych miejscach 
ekspozycji oraz znajdują się w instytucjach publicznych i kolekcjach prywatnych w Polsce, 
jak również za granicą m.in. w Kanadzie, USA i Australii.  

Godnym kontynuacji elementem sztuki regionalnej jest gra na ligawkach, czyli 
„trąbach” wytwarzanych z drewna wierzbowego lub lipowego. Instrument ten stosowany był 
od XIX wieku do zaganiania zwierząt pasterskich, ostrzegania przed groźnymi drapieżnikami 
lub w czasie świąt. Również popularną w dolinie Liwca formą twórczości ludowej jest haft 
krzyżykowy. Wszystkie te formy twórczości mogły by być kontynuowane w proponowanych 
domach kultury. 

W dolinie Liwca znajduje się „kuźnia 
rycerska”, w której wyrabiane są miecze 
znane w całej rzeczpospolitej, używane 
również w polskich superprodukcjach 
filmowych. Szersza promocja broni dawnej 
mogłaby skoncentrować się w 
proponowanym centrum ekspozycji broni 
białej. Atutem współcześnie 
wyprodukowanej broni prezentowanej w tym 
miejscu, może być brak konieczności 
restrykcyjnej ochrony eksponatów. Zamiast 
oglądać historyczne miecze w gablotach – 
można doświadczalnie spróbować, czym 
różni się miecz jednoręczny od dwuręcznego. 
Również możliwość przymierzenia i 
sfotografowania się w rynsztunku rycerskim 
może stanowić niewątpliwą atrakcję 
turystyczną. 

  
Wyroby  „kuźni” w Kaliskach 

www.jagmniecha.terramail.pl 

 
 
 

Na potrzeby przeprowadzania lekcji historii proponujemy utworzenie na terenie 
opracowania przykładowej osady pokazującej sposób życia pradawnych mieszkańców tych 
okolic. Prezentowana tu mogłaby być technika wykonania budynków, stroje, zajęcia 
ówczesnych ludów.  

O wysokich walorach krajobrazu kulturowego doliny Liwca 
świadczy nagromadzenie zabytkowych obiektów architektury świeckiej 
i sakralnej oraz budownictwa regionalnego. Najciekawszą formą ich 
prezentacji jest przejazd bryczką z lokalnym przewodnikiem – 
gawędziarzem. Na potrzeby tej formy rekreacji wytyczono szlak 
kulturowy opisany w folderze – przewodniku „Szlak kulturowy w 
dolinie Liwca”. 

 
Przestrzenna koncepcja rozwoju środowiska kulturowego przedstawiona 
jest na mapie pt. Środowisko kulturowe.  
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4. Szlaki turystyczne 
Koncepcja zakłada rozbudowę istniejącej sieci szlaków pieszych i rowerowych, 

zwłaszcza w gminnie Jadów. Na terenie o wybitnych walorach przyrodniczych proponowane 
jest wprowadzenie ścieżki dydaktycznej. Zalecane jest również wytyczenie sieci ścieżek 
konnych, trasy dla narciarzy biegowych oraz szlaku kulturowego. Projekt przewiduje również 
wprowadzenie zintegrowanego szlaku kajakowo-rowerowego obejmującego spływ kajakowy 
od Starowoli do Strachowa oraz powrót rowerem.  
           Wszystkie szlaki objęte koncepcją przedstawione zostały na mapie pt. Szlaki 
turystyczne. 
           W ramach zalecanej rozbudowy istniejącej sieci szlaków pieszych, w  gminie Jadów 
proponujemy wprowadzenie szlaku, który byłby przedłużeniem istniejącego już szlaku 
słonecznego PTTK, prowadzącego od Urli do stacji PKP w Łochowie. Wskazana trasa 
prowadzi przez kompleks leśny z użytkiem ekologicznym „Biały Ług”, prezentuje również 
walory torfowisk „Śliże” objętych ochroną rezerwatową. Szlak wprowadza turystę w 
bezpośrednie sąsiedztwo dawnego cmentarza żydowskiego, następnie wiedzie w kierunku 
dworu Kotarbińskich w Jadowie. Trasa wokół rynku prezentuje najważniejsze walory 
jadowskiego zespołu urbanistyczno-architektonicznego. W dalszym odcinku szlak wiedzie 
przy pozostałościach założenia obronnego: zarówno z XVI wieku w Zawiszynie, jak również 
z okresu średniowiecza - w Okopach. W Barchowie warto zobaczyć położone po lewej 
stronie pozostałości założenia dworskiego związanego z dzieciństwem Marii Konopnickiej 
wraz z aleją jesionowo-świerkową prowadzącą nad rzekę. Dalej szlak prowadzi do 
historycznego centrum miasta Łochowa przy stacji kolejowej. Dokładniejszy opis walorów 
kulturowych terenu został zamieszczony w folderze „Szlak kulturowy w dolinie Liwca”, 
powstałym jako opis szlaku przewidzianego dla bryczek.  

Ze względu na wybitne walory przyrodnicze proponowane jest wprowadzenie ścieżki 
dydaktycznej wyposażonej w zadaszoną bazę edukacyjną. Proponowana ścieżka zaczyna się 
przy przystanku PKS w Pustych Łąkach, a kończy przy stacji PKP w Łochowie. Prowadzi po 
terenach najbardziej reprezentatywnych dla doliny Liwca - czyli przez bory porastające 
zwydmione tereny wysoczyzny i tarasów nadzalewowych, mozaikę zadrzewień łęgowych i 
łąk zalewowych w obniżeniu dolinowym oraz ekosystemy związane bezpośrednio z korytem 
rzecznym. Proponowana trasa umożliwia zapoznanie turysty z najważniejszymi walorami 
ornitofauny i flory, związanymi z różnymi typami roślinności doliny Liwca. Wędrówka 
proponowaną ścieżką stwarza możliwość poznania ekosystemów wraz z ogółem 
zachodzących w nich procesów i powiązań występujących pomiędzy poszczególnymi 
elementami przyrody. Trasa prowadzi przez jedną z wydm zwanych „górkami 
strachowskimi”. W lesie można zaobserwować zróżnicowanie siedlisk borowych w 
zależności od rzeźby terenu i właściwości podłoża, a także skutki różnych form presji 
człowieka na siedliska leśne. Następnie szlak biegnie doliną niewielkiego dopływu Liwca, w 
której zachowały się płaty łąk wilgotnych. W Strachowie przy głównej drodze szlak mija łąki 
świeże oraz zadrzewienia łęgu przystrumieniowego. Wiedzie zwydmionym tarasem 
rzecznym, na którym między samosiejnymi młodnikami sosnowymi wykształciły się murawy 
napiaskowe. Główna część ścieżki dydaktycznej przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie 
koryta rzecznego. Stwarza to możliwość przyjrzenia się procesom abrazji i akumulacji w 
ujściowym odcinku rzeki wraz z bogactwem towarzyszących im biocenoz: wiklin 
nadrzecznych, zadrzewień łęgowych,  zbiorowisk ziołoroślowych i roślinności jednorocznej 
w korycie rzecznym, a także łąk i pastwisk z zadrzewieniami w jego sąsiedztwie. W Iłach 
szlak oddala się od rzeki, przebiega w sąsiedztwie ogromnego dębu - pomnika przyrody, 
następnie okrąża dobrze zachowany meander - starorzecze i powraca nad rzekę. W 
Borzymach przecina Osownicę i po niedługim odcinku nad Liwcem, prowadzi w głąb lasu. 
Tutaj wśród lasów sosnowych na siedliskach łęgowych bioróżnorodność podnoszą śródleśne 
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oczka wodne. Z mostu w Zawiszynie można obserwować stosunkowo dobrze zachowany płat 
łęgów nadrzecznych. W Łochowie Wsi szczególnie atrakcyjny jest widok na zespół 
pałacowy, w którym obecnie prowadzone są prace rewaloryzacyjne. Tu, przy wysokim 
brzegu Liwca wykształciły się bogate murawy napiaskowe sąsiadujące z wiklinami 
porastającymi obniżenia terenu. Szlak przebiega w sąsiedztwie prawdopodobnego miejsca 
lokalizacji pierwszego dworu w Łochowie -  przy „Saskiej Kępie” z charakterystycznym 
zakolem - domniemaną pozostałością fosy. Wyjątkową wartość przyrodniczą przedstawia 
położony za lasem system starorzeczy połączonych bezimiennym ciekiem, wraz z 
przyległymi zadrzewieniami olszowymi. Szlak doprowadza do historycznego centrum miasta 
Łochowa.  

 
Przykładowa baza edukacyjna 

 www.beskidsadecki.turist.pl 

Korzystne byłoby szczegółowe opracowanie 
zarysowanych powyżej walorów 
przyrodniczych proponowanej ścieżki 
dydaktycznej i wydanie ich w formie folderu – 
przewodnika. Ścieżka jest wyśmienitym 
miejscem do przeprowadzania terenowych 
lekcji biologii, seminariów naukowych dla 
młodzieży oraz dla dorosłych, którzy chcą 
poznawać przyrodę. Na ich potrzeby korzystne 
byłoby zorganizowanie zadaszonej bazy 
edukacyjnej np. w Urlach lub Łochowie Wsi.  

Przykładowa baza edukacyjna z zewnątrz  
 

i w środku                                                  fot. Kamila Szczepańska 

Najlepiej gdyby bazie w terenie towarzyszyło odpowiednio wyposażone zaplecze w 
budynku, miejsce przystosowane do wykładów multimedialnych. W pewnym stopniu funkcję 
zaplecza technicznego może pełnić szkoła w Urlach, po zorganizowaniu odpowiedniej 
pracowni przyrodniczej. Ścieżka dydaktyczna może być również atrakcyjna dla tzw. 
ekoturystów - czyli turystów kwalifikowanych, którzy wolny czas spędzają obserwując 
przyrodę. Wskazane byłoby wyszkolenie lokalnej kadry przewodników oprowadzających  
ekoturystów po terenie. 

Szlak kulturowy w Dolinie Liwca wiedzie przez miejsca atrakcyjne wizualnie oraz 
kulturowo w granicach gmin Jadów, Wyszków i Łochów. Na jego drodze znajdują się 
historyczne ośrodki osadnicze, pomiędzy które w krajobraz wpisane są ciekawe, osadnictwa 
szlacheckiego przykłady budownictwa regionalnego, a także obiekty małej architektury 
sakralnej. Trasa jest wyznaczona w taki sposób, by turyści mogli być po nim obwożeni 
bryczkami. Oprowadza po niej folder – przewodnik.  
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Proponujemy także poprowadzenie ścieżki konnej, zataczającej dwie pętle, 
przechodzącej przez miejscowości: Borzymy-Pogorzelec-Strachów-Adampol-Nowy Jadów- 
Borzymy oraz Borzymy-Barchów-Owsianka-Laski-Podbale-Kolonia Zawiszyn-Borzymy. 
Szlak wytyczono w sąsiedztwie zarówno aktualnych stadnin konnych (w Barchowie, Gromku 
i Kukawkach), jak i proponowanych miejsc toru przeszkód dla koni (w Strachowie i 
Laskach). Mając na względzie bezpieczeństwo turystów, trasę tej ścieżki wytyczono w taki 
sposób, by w możliwym zakresie nie kolidować z trasami innych szlaków. Szlak konny jako 
jedyny poprowadzony jest w bród rzeki - pięciokrotnie krzyżuje się z biegiem Liwca.  

W celu udostępnienia turystycznego terenu również w czasie zimy, proponowane jest 
wyznaczenie szlaku dla osób poruszających się na nartach biegowych. Ze względu na 
wymaganą do tego sportu nawierzchnię, trasa dla narciarzy biegowych omija drogi 
odśnieżane. Wiedzie przez pola i tereny leśne.  

W gminie Łochów nad Liwcem wyznaczony jest zielony szlak rowerowy, adresowany 
do „wertepowców”. W gminie Jadów brakuje analogicznej trasy. Koncepcja proponuje 
wprowadzenie pętli szlaku rowerowego oprowadzającego rowerzystów po ciekawych 
zakątkach gminy Jadów. Trasa przebiega stosunkowo mało ruchliwymi drogami o relatywnie 
dogodnej nawierzchni. Rozpoczyna się w historycznym zespole urbanistycznym w Jadowie - 
doprowadza w bezpośrednie sąsiedztwo dworu Kotarbińskich, po czym powraca do szosy 
prowadzącej do Woli Rasztowskiej. W lesie warto na chwilę opuścić szlak i odwiedzić 
pozostałości cmentarza żydowskiego, położonego w sąsiedztwie rozwidlenia dróg. Dalej 
szlak odbija w lewo, gdzie w rezerwacie torfowiskowym „Śliże” - można podziwiać zdolność 
regeneracyjną przyrody. W wyrobisku potorfowym w wyniku sukcesji wtórnej powstały 
ekosystemy eutroficznej roślinności wodnej z charakterystyczną fizjonomią kobierców z lilii 
wodnych. Leśną drogą szlak wiedzie do miejscowości Oble, skąd asfaltowa droga prowadzi 
do pozostałości zespołu dworskiego w Nowinkach. Budynek szkoły podstawowej jest 
zaadaptowanym murowanym czworakiem dawnego folwarku. Proponowana trasa przebiega 
przez Wólkę Sulejowską, za którą położone jest skrzyżowanie. Droga w lewo prowadzi do 
pomnika bohaterów drugiej wojny światowej. Szlak odbija w prawo - leśną drogą przecina 
szosę, mija XIX-wieczny krzyż, tory kolejowe i w miejscowości Sitne doprowadza do fermy 
strusiej. Żwirowa droga przez mozaikę pól, łąk i lasów wyprowadza rowerzystów poza 
granice gminy Jadów. Przy asfaltowej drodze położony jest szereg obiektów małej 
architektury sakralnej - dwa krzyże przydrożne w Pałkach, kolejny z XIX- ego wieku przed 
Basinowem. W tej miejscowości szlak odbija w prawo na Kukawki. Żwirowa droga prowadzi 
do Urli, na tzw. „błonia” na brzegu Liwca, następnie ulicą Liwcową powraca do jezdni 
wiodącej przez Nowy Jadów do punktu początkowego trasy rowerowej. W Jadowie, na ulicy 
Kościuszki, szlak mija obiekty budownictwa regionalnego, z których znaczna część jest 
oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako zabytkowe. 

Koncepcja proponuje wprowadzenie zintegrowanego szlaku kajakowo–rowerowego 
obejmującego spływ kajakowy od Starowoli do Strachowa oraz powrót rowerem. 
Przewidziany jest również wariant krótszy - od Owsianki do Strachowa. W tym celu 
należałoby utworzyć wypożyczalnię sprzętu sportowego: zarówno  kajaków jak i rowerów 
oraz zorganizować przewóz kajaków w górę rzeki, a rowerów - w odwrotnym kierunku. W 
przypadku zaniechania piętrzenia wody w rzecze szlak ten może funkcjonować przy 
odpowiednim stanie wód, szczególnie wiosną i jesienią. Innym rozwiązaniem byłaby 
możliwość pokonania tego odcinka drewnianą tratwą, którą można spływać również przy 
niższym stanie wód.  

Zważywszy na położenie szlaku kajakowego w granicach obszaru specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000, zalecane jest możliwe ograniczenie hałasów na „dzikich” odcinkach 
rzeki oraz wprowadzenie zakazu wstępu na wyspy w okresie lęgowym.  
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5. Infrastruktura techniczna 
W ramach infrastruktury technicznej koncepcja zakłada wprowadzenie obiektów 

gastronomicznych, wypożyczalni sprzętu wodnego, mostów pieszych, pomostów, pól 
biwakowych, a także parkingów. W miejscach intensywnego wykorzystania rekreacyjnego 
potrzebne jest usytuowanie sanitariatów, koszy na śmieci, tablic informacyjnych itp.   

Koncepcja proponuje wprowadzenie pieszej kładki związanej z konstrukcją mostu 
kolejowego w Urlach. Obecnie most ten jest spontanicznie wykorzystywany przez pieszych. 
Wprowadzenie nowych atrakcji turystycznych w tym rejonie może spowodować wzmożenie 
takiej formy wykorzystania mostu kolejowego. Z tego względu wprowadzenie pieszej kładki 
w tym miejscu może stać się konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywających.  

W przypadku realizacji wyższego piętrzenia i zalewu w rejonie Starowoli, 
proponujemy wprowadzenie również tu mostu pieszego. Należy rozważyć możliwość 
związania kładki dla pieszych z konstrukcją progu piętrzącego wodę. Pieszy most 
proponujemy wprowadzić także na Osownicy. Zalecana jest drewniana konstrukcja – dobrze 
wpisująca się w otaczający krajobraz. Takie rozwiązanie umożliwi wykorzystanie turystyczne 
piaszczystej łachy po wyrobisku piasku, położonej w widłach Liwca i Osownicy. 
Analogiczna kładka powinna powstać również nad bezimiennym kanałkiem wpadającym do 
Osownicy w pobliżu jej ujścia do Liwca. 

W przypadku utworzenia zalewu na Osownicy, proponujemy wprowadzenie również 
tu mostku pieszego. Infrastruktura taka umożliwi wypoczywającym swobodne korzystanie z 
terenów położonych po obu brzegach rzeki.  

 
Przykładowe konstrukcje mostu pieszego  

www.gizycko.pl 

 
www.bikeboard.pl  

Proponujemy także budowę pomostów  
związanych z projektowanym spływem 
kajakowo-rowerowym. W Starowoli 
(Zagajach) - w punkcie początkowym spływu 
- ułatwią wodowanie kajaków. Podobną 
funkcję mogą pełnić w Owsiance przy 
krótszym wariancie spływu. W tym miejscu 
tak jak na „błoniach” w Urlach, pomosty 
mogą stanowić o dogodnym punkcie 
przystankowym spływu, najchętniej z 
możliwością spróbowania wyrobów kuchni 
regionalnej. Natomiast w Strachowie przy 
punkcie końcowym szlaku kajakowo - 
rowerowego ułatwią opuszczenie kajaków 
„suchą nogą” i wyciągnięcie ich na brzeg.  

 

 
     Przykładowy pomost 

www.brenno.fm.interia.pl 
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Pomost zalecany w okolicy Nowego Jadowa na zalewie Osownicy może być 
wykorzystywany jako miejsce wodowania sprzętu wodnego tj. rowerów wodnych, kajaków  
lub łódek. W odsuniętej, zacisznej części zalewu mógłby powstać pomost dla wędkarzy. 

Punktom przystankowym (Owsianka i Urle) i końcowym (Strachów) spływu 
kajakowego powinny towarzyszyć obiekty małej gastronomii. Obiekt taki powinien znaleźć 
się także w okolicy proponowanego zalewu na Osownicy lub w Starowoli – w zależności od 
wybranej lokalizacji poszczególnych elementów stanowiących koncepcję.  
 
            Powstające pola biwakowe i 
miejsca do palenia ognisk powinny 
być wyposażone w stoliki i ławki, a 
także w ujęcia wody pitnej, sanitariaty 
i kosze na śmieci. Granice pól 
biwakowych dobrze by było 
wyznaczyć drewnianym ogrodzeniem. 
             Na fotografiach poniżej 
przedstawiono przykładowe 
rozwiązania dotyczące sposobu 
wykonania i wyglądu elementów 
infrastruktury turystycznej. 
  

 
Przykładowe  elementy wyposażenia pola biwakowego – ogrodzenie 
oraz stoły i siedziska                        www.wisniowa.pl 

 

Studnia - element wyposażenia pola 
biwakowego zlokalizowanego w 
Bieszczadach 

www.bieszczadyprl.pl 

 

 
Przykładowe zagospodarowanie miejsca do palenia ognisk 

 
www.rzepinlasy.republika.pl 

 
 
 
 

 

  
Przykładowa konstrukcja miejsca do palenia ognisk 

 www.larslaj.com 



 19 

 
Drewniany stolik i ławki przeznaczone do 
odpoczynku lub spożywania posiłków 

www.resko.pl  

 
Stojak na rowery i stolik z ławkami – elementy wyposażenia pola 
biwakowego 

www.resko.pl 
 

 

Sanitariaty – elementy 
wyposażenia turystycznego 
doliny rzeki 

fot. Kamila Szczepańska 

                Ponadto, ze 
względu na problem ochrony 
czystości wody w rzece, 
sanitariaty i kosze na śmieci 
powinny towarzyszyć 
wszystkim istniejącym i 
projektowanym miejscom 
intensywniejszego 
wykorzystania rekreacyjnego 
takim jak: kąpieliska, biwaki 
itp. Ilość i rozmieszczenie 
sanitariatów i koszy na 
śmieci zależne będzie od 
wybranej lokalizacji 
poszczególnych elementów 
stanowiących koncepcję. 
Proponowane sanitariaty 
należałoby oprzeć na 
projektowanej sieci 
kanalizacyjnej. 

 
Sanitariaty – elementy wyposażenia 
turystycznego doliny rzeki 

www.inter-flora.pl 
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Przykładowa tablica informacyjna  

www.bip.um.szczecin.pl 

             Miejscom 
intensywnego wyko-
rzystania turystyczne-
go powinny towarzy-
szyć wykonane w 
jednorodnym stylu 
graficznym i opatrzo-
ne wspólnym hasłem 
tablice informacyjne. 
Powinny zawierać  
mapę szlaków 
turystycznych, 
istniejących atrakcji 
sportowych, 
kulturowych, pól 
biwakowych  itp.  

  
Przykładowa tablica     
informacyjna  

www.resko.pl 

 
Sposób zagospodarowania parkingu 

www.rzepinlasy.republika.pl 

W celu odsunięcia ruchu samochodów od 
miejsc bezpośredniego wykorzystania 
rekreacyjnego, konieczne jest utworzenie 
parkingów. Powinny one powstawać blisko drogi 
w  pewnym oddaleniu od plaż nadrzecznych. 
Proponujemy wprowadzenie parkingów w 
miejscach koncentracji atrakcji turystycznych  -  w 
Strachowie, Urlach, Owsiance, a także w 
zależności od przyjętego wariantu piętrzenia, w 
Borzymach, Starowoli lub w okolicy Nowego 
Jadowa. Korzystne jest wprowadzenie zieleni 
wysokiej na teren parkingów - zapewni ona 
pożądaną latem strefę cienia. Teren parkingu 
powinien być wyznaczony ogrodzeniem, najlepiej 
by był również osłonięty wizualnie nasadzeniami 
krzewów w formie żywopłotów lub swobodnych 
grup rodzimej roślinności.  

 
Wszystkie elementy zagospodarowania turystycznego proponujemy wykonać z 

materiałów naturalnych, takich jak drewno, kamień (otoczaki, kamień łamany), wiklina, 
faszyna, trzcina. Elementy takie dobrze wpisują się w krajobraz naturalnej rzeki. Punkty 
gastronomiczne, sanitariaty proponujemy wykonać z drewna, podobnie jak ławeczki, stoliki i 
kosze na śmieci. Ogrodzenia i płotki proponujemy wykonać z drewna, faszyny lub wikliny, 
miejsca do palenia ognisk z kamieni naturalnych. Proponujemy także drewniane mocowanie 
tablic informacyjnych. 

W razie konieczności utwardzenia nawierzchni na parkingach i boiskach sportowych, 
wskazane jest wykorzystanie kruszywa naturalnego lub mieszanki optymalnej, na placach 
zabaw dla małych dzieci korzystne jest również wykonanie nawierzchni z kory lub trocin – te 
naturalne materiały dobrze amortyzują upadki.  

Dokładne rozplanowanie infrastruktury technicznej zależne będzie od wybranej 
lokalizacji atrakcji turystycznych.  

Przybliżone rozmieszczenie infrastruktury technicznej przedstawiono na mapie pt. 
Infrastruktura techniczna. 
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6. Zagospodarowanie zielenią 
Proponujemy wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia osłaniające miejsca 

dysharmonijne widokowo.  
Szczególnie istotne jest dokładniejsze 
zasłonięcie bloków mieszkalnych 
znajdujących się przy zespole pałacowym 
w Łochowie Wsi. Korzystna byłaby  
zmiana kolorystyki wspomnianych 
budynków zabudowy w kierunku 
spokojnych, mniej skontrastowanych barw.  
Warte polecenia jest również 
wprowadzenie roślinności pnącej 
pokrywającej mury budynków. Pnącza 
samoczepne takie jak bluszcz Hedera 
helix, winobluszcz pięciolistkowy 
Parthenocissus quinquefolia lub 
trzyklapowy P. tricuspidata, nie wymagają 
specjalnych podpór. (Nazwy roślin przyjęto za 
W. Senetą i J. Dolatowskim 2000 oraz za L. 
Rutkowskim 2004). 

 
Bloki w Łochowie Wsi – widok od strony rzeki 
 

fot. Kamila Szczepańska 

 Istotne jest również wprowadzenie zadrzewień osłaniających budowaną 
oczyszczalnię ścieków. Szczególnie ważne byłoby przesłonięcie widoku od strony lasu i 
proponowanego szlaku konnego. Warto jest również wprowadzić zadrzewienia zasłaniające 
zabudowę mieszkaniową otaczającą od strony wschodniej i południowo–wschodniej „błonia” 
w Urlach.   

W sąsiedztwie rzeki Osownicy korzystne 
byłoby również wprowadzenie swobodnych 
zadrzewień olszowych urozmaicających 
wizualnie i wzbogacających przyrodniczo 
dolinę mocno przekształconej rzeki. 
 
 
 
 
 
Dolina rzeki Osownicy – widok z mostu w okolicy 
Jadowa 

fot. Kamila Szczepańska 

  
 Istotne jest także otoczenie parkingów i elementów zaplecza technicznego (np. 
sanitariatów, małej gastronomi itp.) roślinnością drzewiastą i krzewiastą, która oddzieli 
wizualnie elementy dysharmonijne i techniczne od „naturalnego” krajobrazu. 
 Na terenach intensywnie wykorzystywanych rekreacyjnie korzystne jest 
wprowadzanie nasadzeń oddzielających poszczególne atrakcje, wprowadzających strefę 
cienia i lekko „parkową” scenerię. Obok linearnych nasadzeń osłaniających, powinny 
występować nasadzenia w formie swobodnie kształtowanych grup. 
 Pracując nad wzmocnieniem zarówno przyrodniczej jak i wizualnej warstwy 
krajobrazu szeroko rozumianej doliny Liwca, należy rozważyć możliwości uzupełniania i 
wprowadzania nowych zadrzewień przyulicznych. Na terenach zwartej zabudowy powinny to 
być gatunki niższe, o zwartym pokroju, takie jak: klon kulisty (Acer platanoides 
‘Globosum’), kuliste odmiany jesionu (Fraxinus pennsylvanica ‘Crispa’), lipa warszawska 
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(Tilia tomentosa ‘Varsaviensis’), wiśnia kulista (Prunus × eminensis ‘Umbraculifera’),  itp. 
Na terenach otwartych i luźno zabudowanych warto stosować rodzime i większe gatunki 
drzewiaste – jednak w odpowiednim oddaleniu od jezdni (za rowem odwadniającym). 
 Zalecane jest zastosowanie roślinności zgodnej z siedliskiem. W bliskim sąsiedztwie  
Liwca  powinny to być gatunki liściaste takie jak: topola biała (Populus alba), wierzba biała i 
krucha (Salix alba i S. fragilis), podczas gdy nad Osownicą najwłaściwsze są olsze czarne 
(Alnus glutinosa), wiązy: górski i szypułkowy(Ulmus glabra i U. laevis) i jesiony wyniosłe 
(Fraxinus excelsior). Natomiast na przesuszonych madach odsuniętych od koryta rzeki mogą 
to być również: klon pospolity (Acer platanoides) i lipa drobnolistna (Tilia cordata), dąb 
szypułkowy (Quercus robur) lub grab pospolity (Carpinus betulus). 
 Korzystne jest również wprowadzenie niższej warstwy drzew ozdobnie kwitnących 
lub o atrakcyjnych owocach, np: czeremchy pospolitej (Prunus padus), jarzębiny (Sorbus 
aucuparia), głogów: jednoszyjkowego i dwuszyjkowego (Crataegus monogyna i laevigata). 
 Do nasadzeń krzewiastych wskazane jest stosowanie roślinności rodzimej, takiej jak: 
bez koralowy (Sambucus racemosa), kalina koralowa (Viburnum opulus) i trzmielina 
pospolita (Euonymus europaeus) na siedliskach wilgotnych, a na siedliskach świeżych: 
trzmieliny brodawkowatej (Euonymus verrucosus), dzikiej róży (Rosa canina) i  tarniny 
(Prunus spinosa). 
 W sąsiedztwie placów zabaw roślinność powinna być relatywnie „bezpieczna” dla 
dzieci – bez cierni, kolców lub substancji toksycznych. Najlepiej jest stosować gatunki 
zgodne z właściwościami podłoża i w miarę możliwości przynależne do flory rodzimej np. 
porzeczka czarna i alpejska (Ribes nigra i R. alpina), ewentualnie gatunki introdukowane 
takie jak: tawuły (Spiraea sp.), forsycje (Forsythia sp.), derenie (Cornus sp.), jaśminowce 
(Philadelphus sp.) itp.  
 Szczególną formą zagospodarowania terenu zielenią jest roślinny labirynt, 
proponowany jako element placu zabaw w Urlach. Ciekawy efekt można uzyskać przez 
wprowadzenie roślinności trawiastej, najchętniej nawiązującej do tradycyjnych upraw 
zbożowych wraz z bukietem „chwastów” nadających uprawom w okresie kwitnienia 
specyficzną fizjonomię. Wskazane jest zastosowanie takich gatunków jak: mak (Papaver 
rhoeas), chaber bławatek (Centaurea cyanus), złocień koronowy (Chrysantemum 
coronarium), rumianek pospolity (Chamomilla recutita), wyka siewna (Vicia sativa), kąkol 
(Agrostemma githago), ostróżeczka polna (Consolida regalis),itp. 
 

7. Informacja turystyczna 
Potrzebne jest pełne rozpoznanie istniejącej bazy noclegowej, gastronomicznej i 

innych atrakcji turystycznych rejonu doliny Liwca. Zalecane jest stworzenie centralnej bazy 
informacji turystycznych dotyczących: agroturystyki, ośrodków wypoczynkowych, stadnin 
konnych, wystaw w domach kultury, izbach pamięci, muzeum gwizdka, lokalnych restauracji 
i barów, cukierni, lodziarni, itp. Wskazane jest udostępnienie tych informacji w formie 
portalu internetowego. W miarę możliwości powinien on zawierać opisy i zdjęcia 
świadczonych usług, kontakty, aktualne cenniki i godziny otwarcia poszczególnych usług. Na 
portalu tym powinny być dostępne informacje dotyczące walorów przyrodniczych i 
kulturowych terenu, najlepiej wraz cyfrową postacią publikacji dotyczących tego obszaru. 
Korzystne byłoby również zamieszczanie tu informacji o lokalnych imprezach kulturowych, 
festynach, kuligach, itp.  

W miarę rozwoju systemu atrakcji turystycznych, można zróżnicować ofertę  
adresowaną do poszczególnych grup wczasowiczów: oddzielnie pogrupować elementy: 
wypoczynku „familijnego”, propozycje wycieczek dla „ekoturystów”, sposobów spędzania 
czasu dla młodzieży, dla osób dorosłych, lub dla osób w wieku okołoemerytalnym. 
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II. Wariantowa koncepcja piętrzenia wody w dolinie Liwca  
 

 Koncepcja ta powstała w odpowiedzi na postulat mieszkańców oraz jako kontynuacja 
dotychczasowego pomysłu stworzenia nad Liwcem „parku sportów wodnych”. 
Podstawowym celem piętrzenia wody w dolinie Liwca jest przywrócenie możliwości 
uprawiania sportów związanych z wodą, takich jak: spływy kajakowe, kąpiele, ewentualnie 
również możliwość pływania łódką, rowerkiem wodnym, tratwą, itp.  
 W celu umożliwienia kąpieli należy podnieść poziom wody na wysokość bliską 1 m, 
niższy niż metrowy próg już w znacznym stopniu poprawi warunki turystyczne w tym 
zakresie, jednocześnie jest stosunkowo niedużym przedsięwzięciem zarówno z punktu 
widzenia formalnego, ekonomicznego jak i przyrodniczego.  
 Natomiast na potrzeby uspławnienia rzeki dla kajaków wystarczy niewysokie 
podniesienie poziomu w rzece, np. o 5 –10 cm na przeważającej długości proponowanego 
spływu. Liwiec w dolnym biegu charakteryzują znaczne spadki (0,5-0,75‰), na odcinku 15 
km różnica rzędnych dna wynosi blisko 9 m. Ze względu na znaczne walory przyrodnicze 
doliny Liwca, niekorzystne wydaje się tak radykalne rozwiązanie jak budowa wysokich 
progów. Rozważany wcześniej pomysł budowy trzech niewysokich progów nie rozwiązałby 
problemu deficytu wody w Liwcu na terenie przebiegającym przez gminy Łochów i Jadów. 
Prezentowana koncepcja proponuje zastosowanie około 10 progów o wysokości piętrzenia 
oscylującej wokół 1 m, jako sposób podniesienia poziomu wody w rzece na całym odcinku od 
Starowoli do Strachowa. Zakłada się podniesienie poziomu wody od proponowanego miejsca 
wodowania kajaków w okolicach 23,500 km rzeki (przy granicy gmin Jadów i Korytnica, w 
miejscu, gdzie droga biegnie tuż nad wysokim brzegiem rzeki), aż do dogodnego miejsca 
zakończenia spływu w Strachowie (w miejscu zbliżenia drogi do rzeki) przy 8,800 km rzeki. 
Technologia budowli piętrzących powinna umożliwiać ciągłość spływów kajakowych.  
 Dla potrzeb pływania łódką, rowerem wodnym, itp., konieczna jest budowa zbiornika 
wodnego. Koncepcja proponuje realizację niewielkiego zalewu związanego z piętrzeniem 
wody w Liwcu lub w Osownicy na wysokość zbliżoną do dwóch metrów. 

 
1. Koncepcja przestrzenna piętrzenia wody w dolinie Liwca 

Zaproponowano następujące warianty przestrzenne piętrzenia wody w Liwcu: 
 
Wariant A. – piętrzenie na Liwcu i zalew w Barchowie 
 
Tabela. Uwarunkowania i proponowana wysokość piętrzenia  
Km od 
ujścia rzeki 

Spadek  podłużny dna 
rzeki od poprzedniego 
punktu w górę rzeki 

Miejsce piętrzenia Orientacyjna różnica 
rzędnych dna od punktu 

w górę rzeki 

Proponowana 
wysokość piętrzenia 

23, 500     
21, 900 0,58 ‰ Starowola 0,93 m 0,95 m 
20, 500 0,58 ‰ Łochów-Wieś 0,82 m 0,90 m 
18, 500 0,58 ‰ Owsianka 1,16 m 1,20 m 
17, 260 0,58 ‰  0,72 m  
17, 000 0,75 ‰ Zawiszyn 0,20 m 0,95 m 
14, 500 0,75 ‰ Borzymy 1,88 m 1,90 m 
13, 840 0,75 ‰  0,50 m  
12, 300  0,49 ‰ Urle 0,75 m 1,30 m 
10, 600  0,49 ‰ Iły 0,83 m 0,90 m 
8, 800  0,49 ‰ Strachów 0,88 m 0,95 m 

 
 W pierwszym wariancie dla utrzymania wysokiego poziomu wody latem 
proponujemy zastosowanie 8 progów: pięciu niskich, o wysokości piętrzenia do 95 cm, 
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dwóch nieco wyższych, piętrzących wodę na wysokość 120 – 130 cm oraz jednego okresowo 
otwieranego, o wysokości piętrzenia 2 m, zlokalizowanego w miejscowości Barchów. W tym 
miejscu proponowane jest utworzenie niewielkiego zalewu. 
 

  
 
 Proponowany próg w Strachowie położony jest tuż za łąką predysponowaną do 
pełnienia funkcji punktu końcowego spływu kajakowego. W tym miejscu korzystne byłoby 
również wybudowanie pomostu ułatwiającego cumowanie i wyciąganie kajaków na brzeg.  
 Piętrzenie wody w Iłach poprawi warunki do kąpieli przy potencjalnym miejscu do 
palenia ognisk z malowniczą panoramą na zakole rzeki, położonym na prawym brzegu Liwca 
w okolicy 10,900 km rzeki. Podniesienie poziomu wody w rzece sprzyjać będzie zachowaniu 
połączonego z nurtem Liwca starorzecza między Julinem, a Gniazdowem. 
 Piętrzenie w Urlach uatrakcyjni naturalne plaże sąsiadujące z „błoniami” w Urlach – 
terenami intensywnej rekreacji letników.  
 Wariantów lokalizacji większego progu piętrzącego w Barchowie jest wiele.  
Przedstawione w tabeli i na mapie miejsce jest prostszym pod względem hydrologicznym 
rozwiązaniem - nie wpływa na reżim rzeczny uchodzącej do Liwca Osownicy, która jest 
planowanym odbiorcą oczyszczonych ścieków z Jadowa. Ciekawszym, lecz trudniejszym 
pomysłem byłoby piętrzenie wody w okolicach 14,000 km rzeki. Na lewym brzegu rzeki 
występuje w tym rejonie niebezpieczeństwo osuwiska. Konieczne przy piętrzeniu wody 
umocnienie brzegów i dna rzeki mogłoby jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo 
zlokalizowanej tu zabudowy.  Ponadto umiejscowienie progu ok. 14, 000 km spowodowałaby 
utworzenie zalewu w pobliżu terenów szczególnie predysponowanych na kąpieliska i plaże - 
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w sąsiedztwie połączenia głównego nurtu Liwca z jego wspomnianym wyżej dopływem. 
Natomiast proponowana lokalizacja progu na 14,500 km rzeki dobrze wpisuje się w rzeźbę 
terenu – w tym rejonie prawobrzeżna skarpa tarasu zalewowego zbliża się do koryta rzeki. 
Dodatkowym atutem tej lokalizacji jest bezpośrednie sąsiedztwo dużego kompleksu leśnego - 
o znacznej atrakcyjności turystycznej. Podniesienie uwilgocenia gleb w dolinie rzeki 
wzmocni walory przyrodnicze śródleśnych oczek wodnych i starorzeczy. Przy tym wariancie 
lokalizacji zalewu, infrastruktura techniczna prawdopodobnie skoncentrowana by była na 
łochowskim brzegu rzeki - od strony Jadowa odstęp do rzeki byłby utrudniony, (lub z innego 
punktu widzenia urozmaicony) „przeprawą” przez Osownicę (przydatny byłby drewniany 
mostek) i około 100 metrową ścieżką przez  las.  
 Próg w Zawiszynie proponowany jest pomiędzy pozostałościami średniowiecznego 
grodziska (w Okopach), a wysoką skarpą tarasu zalewowego, hipotetycznie będącą 
pozostałością umocnień współczesnej mu osady (w Zawiszynie). Podniesienie poziomu wody 
w rzece zabezpieczyłoby przed letnią suszą stosunkowo dobrze zachowane łęgi położone 
powyżej mostu zawiszyńskiego na prawym brzegu rzeki. 
 Piętrzenie w Owsiance stworzyłoby dogodne warunki do kąpieli przy terenie, którego 
roślinność wskazuje na wcześniejsze wykorzystanie turystyczne. Porośnięte sosną banksa, 
oraz malowniczymi płatami żarnowca tereny na prawym brzegu stanowią świetne miejsce do 
biwakowania. Ponadto, niewielka odległość drogi od rzeki ułatwiłaby wodowanie kajaków 
poniżej miejsca piętrzenia, proponowanego w krótszym wariancie szlaku kajakowo- 
rowerowego.  
 Proponowane w Łochowie Wsi miejsce piętrzenia, sąsiaduje z prawdopodobnym 
miejscem lokalizacji dawnego dworu na prawym brzegu rzeki. Pozostałości fosy mogłyby 
ułatwić utworzenie odnogi okalającej próg i pełniącej funkcję przepławki. Podpiętrznie wody 
w tym miejscu przeciwdziałałoby wysychaniu starorzeczy, których cenny kompleks powstał 
w końcowym odcinku bezimiennego cieku uchodzącego do Liwca w okolicach 20,600 km.  
 Proponowany próg w Starowoli sąsiaduje z położoną na skaju lasu na lewym brzegu 
rzeki leśną polaną, atrakcyjną do lokalizacji biwaku. Z tego miejsca rozciąga się malownicza 
panorama na mozaikę zalewowych łąk i zadrzewień olszowych porastających drugi brzeg 
rzeki. 
 
Wariant B. – piętrzenie na Liwcu i zalew w Starowoli 
  
W kolejnym wariancie proponujemy lokalizację zalewu w Starowoli. 
 
Tabela. Uwarunkowania i proponowana wysokość piętrzenia  
Km od 
ujścia rzeki 

Spadek  podłużny dna 
rzeki od poprzedniego 
punktu w górę rzeki 

Miejsce piętrzenia Orientacyjna różnica 
rzędnych dna od punktu 

w górę rzeki 

Proponowana 
wysokość piętrzenia 

23, 500     
20, 700 0,58 ‰ Łochów-Wieś 1,63 m 2 m 
18, 500 0,58 ‰ Owsianka 1,28 m 1,35 m 
17, 260 0,58 ‰  0,72 m  
17, 000 0,75 ‰ Zawiszyn 0,20 m 0,95 m 
15, 700 0,75 ‰ Barchów 0,98 m 1,05 m 
14, 500 0,75 ‰ Borzymy 0,90 m 0,95 m 
13, 840 0,75 ‰  0,50 m  
12, 300  0,49 ‰ Urle 0,75 m 1,30 m 
10, 600  0,49 ‰ Iły 0,83 m 0,90 m 
8, 800  0,49 ‰ Strachów 0,88 m 0,95 m 



 27 

 
 
 Ze względu na niewielką wysokość proponowanego w wariancie A. piętrzenia w 
Borzymach, ten wariant proponuje wprowadzenie progu również w okolicach Barchowa. 
Próg powstałby w miejscu zwężenia prawobrzeżnego tarasu zalewowego - przy niewielkim 
zalesionym terenie. Ta lokalizacja progu jest szczególnie korzystna dla pobliskiego ośrodka 
wypoczynkowego, położonego na lewym brzegu rzeki - piętrzenie umożliwi k ąpiel w 
głębszej wodzie w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka.  
 Ze względu na układ przestrzenny terenów zalewowych, wyższy próg piętrzący 
Liwiec w okolicach Łochowa Wsi przesunięto 200 m w górę rzeki w stosunku do wcześniej 
omawianego wariantu. W okolicy 2,600 km rzeki, na lewym, zabudowanym brzegu Liwca, 
występuje wysoka skarpa zapewniająca bezpieczeństwo powodziowe. Wysoki próg 
umożliwiłby zalanie części łąk położonych na prawym brzegu rzeki. Po jadowskiej stronie 
rzeki, bezpośrednio przy brzegu, położone są tereny rolne ze względnie dogodnym dojazdem 
ze Starowoli. Proponowane jest wykorzystanie ich jako bazy turystycznej - miejsca 
plażowania, kąpieli, ewentualnie boisk sportowych oraz niezbędnej infrastruktury 
turystycznej. Dodatkowym atutem podwyższonego w tym miejscu brzegu jest malownicza 
panorama na otwarty krajobraz łochowskich łąk zalewowych.  
 Odsunięcie progu piętrzącego w Łochowie Wsi implikuje również podwyższenie 
wysokości progu proponowanego w Owsiance. 
 Wariant ten nie przewiduje dodatkowego piętrzenia wody w Starowoli.  
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Wariant C. – niskie i liczne progi na Liwcu  
 
Tabela Uwarunkowania i proponowana wysokość piętrzenia 

 
Wariant trzeci zakłada wybudowanie 11 progów o wysokości piętrzenia nie przekraczającej 
1m.  
 

 
 

Km od 
ujścia rzeki 

Spadek  podłużny dna 
rzeki od poprzedniego 
punktu w górę rzeki 

Miejsce piętrzenia Orientacyjna różnica 
rzędnych dna od punktu 

w górę rzeki 

Proponowana 
wysokość piętrzenia 

23, 500     
21, 900 0,58 ‰ Starowola 0,93 m 0,95 m 
20, 700 0,58 ‰ Łochów-Wieś 0,70 m 0,75 m 
19, 800 0,58 ‰ Łochów-Wieś 0,52 m 0,60 m 
18, 500 0,58 ‰ Owsianka 0,75 m 0,80 m 
17, 260 0,58 ‰  0,72 m  
17, 250 0,75 ‰ Zawiszyn 0,01 m 0,80 m 
16, 200 0,75 ‰ Zawiszyn 0,79 m 0,85 m 
15, 100 0,75 ‰ Barchów 0,83 m 0,90 m 
14, 000 0,75 ‰ Borzymy 0,83 m 0,90 m 
13, 840 0,75 ‰  0,12 m  
12, 300  0,49 ‰ Urle 0,75 m 0,95 m 
10, 600  0,49 ‰ Iły 0,83 m 0,90 m 
8, 800  0,49 ‰ Strachów 0,88 m 0,95 m 
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Ze względu na ograniczenie wysokości piętrzenia wody, wprowadzono kolejne progi 
piętrzące. Dodatkowy próg w Zawiszynie może być oparty o wysokie nasypy ziemne na 
lewym brzegu Liwca.  

Natomiast w Łochowie Wsi piętrzenie wody stworzy możliwość podwyższenia 
uwilgocenia lub wręcz renaturyzacji dawnego meandra rzeki na prawym brzegu – obecnie 
suchego zagłębienia rozdzielającego niższy i wyższy taras zalewowy.  

 
Wariant D. – próg w Urlach   
Kolejny wariant to propozycja  „minimum” przewidująca jedynie 90 – centymetrowe 
piętrzenie wody w miejscowości Urle.  
 

 
 

Plany budowy „tamy” na Liwcu w tym rejonie sięgają okresu dwudziestolecia 
międzywojennego („Głos” 1933 r.). Współcześnie „błonia” w Urlach są najczęściej 
uczęszczanym miejscem wypoczynku familijnego. Podniesienie poziomu wody w tym 
miejscu poprawi warunki do kąpieli w rzece w okresie letnim.  
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Wariant E.– piętrzenie i zalew na Osownicy 

         
 
Ze względu na włączenie doliny Liwca do europejskiej sieci terenów chronionych 

„Natura 2000” koncepcja piętrzenia wody w Liwcu może spotkać się z nieprzychylną opinią 
niektórych przyrodników. W związku z powyższym, do koncepcji zagospodarowania 
turystycznego szeroko rozumianej doliny Liwca, należy włączyć również wariant związany z 
piętrzeniem wody w Osownicy. 

Jest to rzeka w większej części położona poza granicami obszarów Natura 2000. O 
niższych, w stosunku do rzeki Liwiec walorach przyrodniczych tej rzeki stanowi m.in. 
uregulowany charakter ujściowego odcinka Osownicy. Z tego względu ingerencja w przyrodę 
nie będzie w tym przypadku tak kontrowersyjna. Ponadto w odróżnieniu od Liwca 
szczególnie wartościowego jako średniej wielkości rzeki, na podłożu organicznym, o 
zbliżonym do naturalnego reżimie hydrologicznym - Osownica jest małą rzeką na podłożu 
organicznym. Podczas, gdy z pierwszą związane są siedliska łęgów wierzbowych i 
topolowych towarzyszących dużym, naturalnym rzekom niżowym - już niemalże nie 
spotykane w Europie Zachodniej, nad Osownicą potencjalną roślinność naturalną stanowią 
łęgi jesionowo – olszowe, częstsze i lepiej przystosowane do dłuższego zalania wodą.  

Rzeka Osownica będzie odbiorcą budowanej oczyszczalni ścieków, ewentualny zalew 
może powstać jedynie powyżej ujścia oczyszczonych ścieków. Proponowana przez koncepcję 
lokalizacja zalewu uwzględnia ten warunek, jest również najkorzystniejsza z punktu widzenia 
zagrożenia powodzią okolicznych domostw. Odsunięte od zabudowy nieużytki (potencjalny 
teren utworzenia zalewu), sąsiadują od zachodu z dużym kompleksem leśnym, natomiast od 
wschodu z zielenią niską (według miejscowego planu zagospodarowania), użytkowaną jako 
uprawy polowe. Podwyższenie poziomu wód może wpłynąć korzystnie na uprawy leśne, nie 
powinno jednocześnie zagrażać najbliższym uprawom polowym, ze względu na lokalne 
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wyniesienie terenu. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo lasu podnosi atrakcyjność turystyczną 
potencjalnego zalewu, podczas, gdy bliskość drogi z Jadowa do Zawiszyna – zapewnia dobrą 
dostępność komunikacyjną potencjalnym terenom rekreacyjnym.   

 
2. Proponowane technologie 

 
 Ze względu  na wysokie walory przyrodnicze doliny Liwca wszystkie budowle 
inżynierii wodnej należy wykonać w technologii przyjaznej dla środowiska – z możliwie 
najszerszym użyciem materiałów naturalnych, harmonijnie wpisujących się w krajobraz. 
Dokładna lokalizacja, jak również forma budowli powinna uwzględniać szeroko rozumiane 
uwarunkowania przyrodnicze, takie jak ichtio- i ornitofaunę, dobrze zachowane siedliska 
przyrodnicze, itp. Przy każdym z piętrzeń konieczne jest wykonanie przepławek 
umożliwiających migrację ryb w górę rzeki.  
            W poniższej charakterystyce poszczególnych technologii korzystano m.in. z pozycji 
prof. Jana Żelazo i dr. Zbigniewa Popka „Podstawy renaturyzacji rzek” oraz z ich konsultacji. 
            Do proponowanych „ekologicznych”  technologii wykonania progów  i umocnień 
należą:  

                                    -    narzut kamienny, 
-    kosze gabionowe, 

                              -    zamknięcia powłokowe, 
-    umocnienia faszynowe.  

  
Gabiony są to prostopadłościenne kosze 

wykonane z siatki nierdzewnej wypełnione 
otoczakami, kamieniem łamanym lub innym 
kruszywem. Najważniejszą zaletą koszy 
gabionowych jest przepuszczalność - nie 
powodują retencji wody za budowlą.   

Są elastyczne, osiadanie i odkształcenia nie 
powodują pękania lub dezintegracji 
konstrukcji. Współczesne powlekane 
tworzywem sztucznym gabiony są odporne 
na korozję. Ze względu na łatwość montażu, 
nie wymagają rozbudowanego placu budowy. 
Ponadto stanowią stabilne podłoże dla 
rozwoju roślinności. Są estetyczne 
architektonicznie i krajobrazowo.  

Kosze gabionowe puste i napełnione kamieniem łamanym                                                    
www.gabiony.pl  

Dobrym uzupełnieniem konstrukcji 
gabionowych jest narzut kamienny –
stosowane łącznie zapewniają stabilne 
budowle piętrzące o „naturalnie” 
urozmaiconym korycie rzeki z mozaiką 
siedlisk gatunków roślin i zwierząt.  

 

 

Ujście potoku Krzczonówka do rzeki Raby
www.gabiony.pl
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 W przypadku piętrzeń wyższych, przekraczających 1,5 m, zważywszy na wkraczanie 
zabudowy na tereny zalewowe, konieczne jest zastosowanie progów otwieranych.  Umożliwi ą 
one przepuszczenie wielkich wód w okresie roztopów, a następnie utrzymanie wyższego 
poziomu wód w okresie niżówkowym. Należy rozważyć zastosowanie proponowanych 
rozwiązań również przy niższych piętrzeniach – okresowe otwieranie progu przeciwdziała 
gromadzeniu osadów i zamulaniu  dna w najgłębszym, czyli najbardziej atrakcyjnym dla 
kąpieli odcinku rzeki.  
 Podstawą konstrukcji zamknięć 
powłokowych jest zbrojona powłoka z 
tworzyw syntetycznych wypełniona wodą lub 
powietrzem, przymocowana do dna. 
Najważniejszą zaletą stosowania tej 
technologii jest stosunkowo niski koszt 
instalacji zamknięcia o dużym świetle 
przepływu. 

 

 
Konstrukcja zamknięci powłokowego             
www.nilos.pl 

 Korzystny jest również krótki czas  
montażu – szczególnie istotny na terenach 
chronionych, gdzie prace budowlane nie 
powinny długotrwale zakłócać  funkcjono-
wania przyrodniczego. Długi okres użytko-
wania oraz całkowita automatyzacja działania 
implikują niskie wymagania eksploatacyjne. 
Ze względu na duże światło przepływu, 
zamknięcia powłokowe należą do najbardziej 
„przyjaznych dla środowiska” konstrukcji 
otwieranych progów wodnych. Po 
opuszczeniu zamykającej powłoki staje się 
ona praktycznie niewidoczna. 

 

Piętrzenie rzeki za pomocą zamknięć powłokowych
www.nilos.pl

Elastyczna, rzadko dotychczas stosowana 
powłoka może również stanowić atrakcję 
turystyczną. 
 Konstrukcja zamknięć powłokowych 
dopiero od kilku lat stosowana jest w polskiej 
inżynierii wodnej. Podobne rozwiązania z 
powodzeniem zostały zastosowane m.in. na 
rzece Kwisie i na Białym Dunajcu. Na 
Liwcu, przy zastosowaniu zamknięć 
powłokowych, zalecane byłoby pokrycie 
betonowych przyczółków okładziną 
kamienną. Należy również rozważyć 
możliwość zastąpienia stosowanych 
zazwyczaj betonowych umocnień dna i 
brzegów konstrukcjami gabionowymi. 

 

Piętrzenie rzeki za pomocą zamknięć powłokowych na 
Białym Dunajcu                                                         www.nilos.pl 
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 Oddzielne zagadnienie stanowi dostosowanie proponowanego piętrzenia do potrzeb 
kajakowiczów. W Polsce zazwyczaj budowle piętrzące implikują konieczność omijania 
budowli przez spływowiczów drogą lądową. Tzw. „przenoski” są uciążliwe dla turystów, a 
ich znaczne zagęszczenie praktycznie dyskwalifikuje rzekę w dziedzinie turystyki kajakowej.  
Proponowana koncepcja piętrzenia wody w Liwcu będzie wymagała autorskich projektów 
rozwiązania tego problemu. Elastyczne zamknięcia powłokowe wydają się stwarzać znaczne 
możliwości w tej dziedzinie. Dobrze oznaczony od góry rzeki „ślizg” dla kajaków może 
stanowić dodatkową atrakcję turystyczną. 
  
 Wspomniane wcześniej kosze 
gabionowe stosowane są także do umacniania 
brzegów, najlepiej łącznie z narzutem 
kamiennym. 

 
Umacnianie brzegów narzutem kamiennym         

(Begemann, Schiehtl) 

 
 W tym celu można również 
zastosować kiszki, lub płotki faszynowe. Ten 
rodzaj umocnień wykonany jest z 
wierzbowych witek - wbitych w dno w 
przypadku płotków lub związanych ze sobą i 
przytwierdzonych do dna - w przypadku 
kiszek. Zaletą tej metody jest łatwość 
wykonania, niskie koszty oraz fakt że 
umocnienia te doskonale współgrają z 
otaczającym krajobrazem.   

 
Umacnianie brzegów płotkiem faszynowym         

 (Begemann, Schieht,1999) 
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