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Legenda:

zadrzewienia istniej¹ce

istniej¹ce trasy piesze

ulice

wiadukt pieszo-rowerowy

mosty piesze i rowerowe

tunele

tereny zieleni izolacyjnej

tereny zieleni 

renaturyzacyjnej

tereny zieleni okrywowej

trawnik do rekreacji

tereny zieleni w pobli¿u 

terenu opracowania

teren zabudowy projektowane œcie¿ki piesze

projektowane œcie¿ki rowerowe

granica opracowania
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W odpowiedzi na potrzebê z³agodzenia negatywnego wp³ywy Al. Solidarnoœci na tereny bezpoœrednio 
przylegaj¹ce do arterii komunikacyjnej zaproponowano zieleñ izolacyjn¹ wzd³u¿ doliny rzeki, tworz¹c¹ 
zielone ekrany. Sk³ada siê ona z drzew i krzewów oraz wierzby energetycznej komponowanych miedzy 
sob¹ w zale¿noœci od specyfiki miejsca oraz ukszta³towania terenu. Ma to na celu poprawê 
funkcjonowania przyrodniczego doliny Czechówki, zatrzymywanie oraz poch³anianie 
zanieczyszczeñ i ha³asu, podniesienie estetyki miejsca oraz standardu ¿ycia mieszkañców 
okolicznych osiedli.
Dodatkowo zaproponowano nasadzenia z krzewów w pasie pomiêdzy ulicami oraz na skarpach. 
Zastosowanie ich jest niezbêdne ze wzglêdu na liczne zalety tego typu nasadzeñ: poch³aniaj¹ fale 
dŸwiêkowe zmniejszaj¹c natê¿enie ha³asu, daj¹ schronienie zwierzêtom, które znalaz³y siê na trasie 
komunikacyjnej, uniemo¿liwiaj¹ przekroczenie arterii w miejscach niedozwolonych, w razie kolizji 
amortyzuj¹ uderzenie samochodu, os³aniaj¹ kierowców przed œwiat³ami nadje¿d¿aj¹cych 
z naprzeciwka samochodów.
Przy doborze gatunków drzew i krzewów zadbano o to by by³y one przystosowane do trudnych 
warunków miejskich oraz pozostawa³y obojêtne na zasolenie gleb i zanieczyszczenia powietrza:
.
. 

Komunikacja wzd³u¿ doliny rzeki
           

Komunikacja piesza:
W celu pokonania trasy wzd³u¿ doliny rzecznej, œcie¿ka piesza zosta³aby poprowadzona od      
skrzy¿owania przy ul.Lubomelskiej, wzd³u¿ al.Solidarnoœci w pocz¹tkowej jej czêœci po obu brzegach 
rzeki Czechówki. Mostek na rzece ³¹czy œcie¿ki w jedn¹ i dalej biegnie wzd³u¿ ul.Ogródkowej, po 
przekroczeniu istniej¹cej k³adki dla pieszych z powrotem przebiega wzd³u¿ po³udniowego brzegu 
dolin. 
Dodatkowo zaprojektowano dojœcia od osiedli Winiawia i Œródmieœcie do doliny rzeki:
- od skrzy¿owania ul.Leszczyñskiego i Czechowskiej przez kirkut, a nastêpnie miêdzy i przy boiskach
- od Al. Jana D³ugosza w dó³ ul.Snopkowskiego
- w dó³ wschodni¹ czêœci¹ ul.Mieczys³awy Æwikliñskiej
- miêdzy blokami nr 2 i 4 przy ul.Mieczys³awy Æwikliñskiej       
- naprzeciwko bloku nr 3 przy ul.Mieczys³awy Æwikliñskiej
- od ul.Pu³awskiej, wzd³u¿ ul.Skautów, nastêpnie wzd³u¿ kana³u lub obok projektowanego pawilonu 
us³ugowego.
W zwi¹zku z planowan¹ budow¹ Kauflandu przy ul. Pó³nocnej zosta³o zaplanowane po³¹czenie 
obiektu œcie¿k¹ piesza  z  Al. Smorawiñskiego na terenie „œlimaka”, znacznie skracaj¹c odleg³oœæ .

Komunikacja rowerowa:
W celu pokonania trasy wzd³u¿ doliny rzecznej, œcie¿ka rowerowa w tym obszarze zosta³aby 
poprowadzona od skrzy¿owania przy ul.Lubomelskiej, wzd³u¿ Al.Solidarnoœci po pó³nocnym brzegu 
Czechówki. By omin¹æ barierê wytworzon¹ przez „œlimaki” przy ul. Poniatowskiego, œcie¿ka 
rowerowa poprowadzona zosta³aby mostkiem na drug¹ stronê rzeki przy ul. Ogródkowej, nastêpnie 
dalej t¹ ulic¹ do tunelu pod ul. Pi³sudskiego, w dó³ ul. Æwikliñskiej i ponownie wzd³u¿ pó³nocnego 
brzegu rzeki Czechówki. By dostaæ siê do zlokalizowanej pod wiaduktem stacji do samodzielnej 
naprawy rowerów nale¿a³oby skorzystaæ z k³adki dla pieszych przy ul.Ogródkowej, a nastêpnie 
zjechaæ œcie¿k¹ w dó³ po skarpie. Po przekroczeniu, na przejœciu dla pieszych, jezdni œcie¿ka 
³¹czy³aby siê z g³ówn¹ projektowan¹ nitk¹ komunikacji rowerowej.
  

Komunikacja pieszo rowerowa miêdzy Wieniaw¹ i Œródmieœciem 
a Czechowem
W odpowiedzi na potrzeby mieszkañców zaprojektowano bezkolizyjn¹ trasê pieszo rowerow¹,      
która ³¹czy³aby Wieniawê i Œródmieœcie z Czechowem. Projektowany przebieg trasy: od 
Al.Mieczys³awa Smorawiñskiego (gdzie obecnie koñczy siê droga rowerowa), miêdzy blokami 
mieszkalnymi przy ul. Micha³¹ Ludomi³a Rogowskiego, nastêpnie wjazd na projektowany wiadukt 
pieszo-rowerowy ³¹cz¹cy oba osiedla. Po stronie Wieniawy dostanie siê na wiadukt by³oby mo¿liwe za 
pomoc¹ schodów oraz dŸwigu towarowo-osobowego. U¿ycie dŸwigu towarowo-osobowego, który 
mia³yby obs³ugiwaæ g³ównie rowerzystów, osoby niepe³nosprawne oraz rodziców z wózkami 
wymuszone jest du¿¹ ró¿nic¹ poziomów. Drugi dŸwig towarowo-osobowy zaplanowano po drugiej 
stronie Al. Solidarnoœci przy terenie treningowym dla psów. Proponowane rozwi¹zanie 
komunikacyjne ³¹czy³o by istniej¹ce œcie¿ki rowerowe, które urywaj¹ siê po obu stronach 
al.Solidarnoœci: odcinek „Smorawiñskiego - od ul. Komp. Polskich do Al.Spó³dzielczoœci Pracy”
 z odcinkiem „Poniatowskiego”.

Funkcje terenu

1.Park – Rodzinny piknik
Wydzielone z terenu zieleni¹ izolacyjn¹ miejsce przyjazne dla rodzin, z elementami placu zabaw 
i miejscami piknikowymi.

Lp. Nazwa ³aciñska Nazwa polska

1. Acer campestre klon polny

2. Amorpha fruticosa amorfa krzewiasta

3. Buxus sempervirens bukszpan zwyczajny

4. Caragana arborescens karagana syberyjska

5. Cotinus coggygria perukowiec podolski

6. Elaeagnus angustifolia oliwnik w¹skolistny

7. Elaeagnus commutata oliwnik srebrzysty

8. Halimodendron halodendron s³onisz srebrzysty

9. Hippophae rhamnoides rokitnik zwyczajny

10. Lycium barbarum kolcowój pospolity

11. Pyrus pyraster grusza polna

12. Ribes aureum porzeczka z³ota

13. Ribes uva-crispa porzeczka agrest

14. Robinia pseudoacacia robinia akacjowa

15. Salix acutifolia wierzba ostrolistna

16. Salix daphnoides wierzba wawrzynkowa

17. Sambucus nigra bez czarny

18. Tamarix sp. tamaryszek sp.

Renaturalizacja rzeki
Ze wzglêdu na to, ¿e budowa arterii komunikacyjnej spowodowa³a zmianê roœlinnoœci naturalnej nad 
rzek¹ na przydro¿ne trawniki, a z naturalnych ³êgów nadrzecznych pozosta³y jedynie nieliczne 
okazy starych topoli i wierzb zaproponowano ponowne wprowadzenie roœlinnoœci typowej dla tego 
œrodowiska.  Na styku wody i l¹du niezbêdne s¹ nasadzenia z roœlinnoœci zielnej, charakterystycznej dla 
wilgotnych ³¹k i terenów zalewowych: knieæ b³otna, krwawnica pospolita, tojeœæ okaza³a, niezapominajka
 i inne.
Obecny kana³owy charakter koryta rzeki powinien zostaæ poddany renaturalizacji poprzez utworzenie: 
zatoczek, lokalnego zmeandrowania biegu, podpiêtrzeñ z ma³ymi kaskadami oraz oczek wodnych. Na 
odcinku na wysokoœci ul. Æwikliñskiej 3 do Æwikliñskiej 2 zaproponowano odsuniêcie koryta rzeki od al. 
Smorawiñskiego w kierunku osiedla, w celu powiêkszenia obszaru potrzebnego do utworzenia zieleni 
izolacyjnej oraz poprowadzenia œcie¿ki rowerowej.

Zdjêcia pochodz¹ ze strony Internetowej: www.kurowski.pl
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3.ROD z ogrodem edukacyjnym dla dzieci i mini placem zabaw
Zaproponowano powrót do pierwotnego sposobu zarz¹dzania terenami ogrodów dzia³kowych co 
z pewnoœci¹ przyczyni³oby by siê do wzrostu estetyki za³o¿eñ i usprawni³o ich funkcjonowanie. 
Obecne ogrody dzia³kowe daleko odbiegaj¹ standardem i programem od pierwotnych za³o¿eñ 
ogrodów dzia³kowych, które to posiada³y w swojej strukturze wydzielone tereny wspólne o funkcjach 
rekreacyjnych, edukacyjnych i wychowawczych. Przy dalszym prowadzeniu ogródków, dla ich 
u¿ytkowników, konieczna by³aby pomoc w postaci dzia³alnoœci promocyjnej i edukacyjnej 
wzorcowych,nowatorsko prowadzonych upraw i za³o¿eñ ogrodowych z udzia³em np. firm 
ogrodniczych zajmuj¹cych siê urz¹dzaniem zieleni.
Na terenie wydzielonym z obszaru Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych przedszkola powinny mieæ 
mo¿liwoœæ korzystania z dostosowanego do potrzeb i wieku placu zabaw. Proponuje siê równie¿ 
zak³adanie „Ma³ych ogródków” jako praktyczny program edukacyjny dla przedszkolaków. W ramach 
programu zak³adane powinny byæ ogródki warzywno-owocowe. G³ównym za³o¿eniem jest to by 
dzieci, pod okiem wychowawców sadzi³y roœliny, które bêd¹ pielêgnowaæ podczas ich wzrostu. 
W ogrodzie, oprócz roœlin, dzieci mog¹ poznaæ tak¿e wiele gatunków zwierz¹t, zw³aszcza ptaków
 i owadów.
 

4.Pawilon us³ugowy z tarasem widokowym na dolinê rzeki
Lokalizacja pawilonu przewidziana jest na terenie miêdzy Ogródkami Dzia³kowymi a blokiem przy 
ul. Mieczys³awy Æwikliñskiej 3. Proponowane us³ugi to fitness, si³ownia, centrum zabaw dla dzieci, 
piwiarnie, gastronomia itp. Na dachu pawilonu przewidziany jest taras wypoczynkowy z widokiem na 
dolinê rzeki Czechówki. Obok pawilonu znajdowa³oby siê plenerowe kino letnie z mo¿liwoœci¹ 
wyœwietlania filmów na jednej ze œcian pawilonu.

9.Wystawy w kolumnadzie
W przestrzeni stworzonej przez kolumny podtrzymuj¹ce k³adkê dla osób niepe³nosprawnych ko³o 
Al. Smorawiñskiego zaproponowano miejsce wystawowe. Prace z ³atwoœci¹ mo¿na by by³o ogl¹daæ 
z k³adki.
.

5.Miejsce do wyprowadzania psów i teren treningowy dla psów
Na obszarze opracowania przewidziane s¹ dwa tereny dla psów. Pierwszy z nich zaplanowano
w po³udniowo-wschodniej czêœci i stanowi go miejsce do wyprowadzania pupili. Drugi 
zaprojektowano po stronie pó³nocno-zachodniej, miêdzy ul. Pó³nocn¹, a Al. Solidarnoœci i dodatkowo 
znajdowa³oby siê w niej centrum szkolenia psów, tory przeszkód i zabaw.

6.Kontemplacja – ³¹ka kwietna na kirkucie
Miejsce, w którym znajdowa³ siê kirkut zosta³o wybrane jako miejsce wyciszenia i kontemplacji. 
Zaniedban¹ murawê zamieniono by na ³¹kê kwietn¹. Zaprojektowano 2 wejœcia na teren cmentarza 
i zaznaczono jego granice niskim p³otkiem. 

7.Si³ownia – teren æwiczeñ kameralnych
Jest to odizolowane zieleni¹ miejsce, w którym zaproponowano przyrz¹dy do æwiczeñ na œwie¿ym 
powietrzu. 

8.Skwer miejski upamiêtniaj¹cy istnienie Wieniawy
Przy ul Leszczyñskiego, w miejscu, gdzie niegdyœ znajdowa³ siê rynek Wieniawy, zosta³ 
zaprojektowany ma³y skwer upamiêtniaj¹cy historiê tego miejsca. By³oby to dodatkowo miejsce 
spotkañ, gdzie przy pomocy specjalnej instalacji mo¿na by by³o przekonaæ siê jak niegdyœ wygl¹da³o 
to miejsce.

11.Parking w „œlimaku”
Dla osób korzystaj¹cych z atrakcji doliny rzeki Czechówki zaplanowany jest parking w „œlimaku” 
miêdzy ul Pó³nocn¹ i Al. Solidarnoœci. Dziêki zastosowaniu w pod³o¿u kratownicy teren pozostaje 
w 96% przepuszczalny i biologicznie czynny. Nie istnieje koniecznoœæ odprowadzania wód 
gruntowych. Wy¿³obienia na wodê znacznie u³atwiaj¹ utrzymanie idealnej wilgotnoœci dla wzrostu 
zdrowej zielonej trawy. ysoka odpornoœæ kratek na du¿e naciski powoduje, ¿e nadaj¹ siê do 
dostosowania muraw trawnikowych do poruszania siê samochodów.

 W

10.Stacja do samodzielnej naprawy roweru
Pod wiaduktem ³¹cz¹cym Al. Smorawiñskiego i ul. Poniatowskiego planuje siê instalacje stacji do 
darmowych, samodzielnych napraw rowerów. Dziêki temu teren stanie siê wyj¹tkowo przyjazny 
w³aœcicielom jednoœladów. Stacja posiada³aby pompkê do opon oraz kilka podstawowych narzêdzi 
przydatnych podczas napraw rowerowych.
 

12.Parking wielopoziomowy
Parking wielopoziomowy z gara¿ami dla mieszkañców planowany jest przy ul. Skautów (obok 
Robotniczych Ogródków Dzia³kowych). Zbudowanie go w tym miejscu by³oby mo¿liwe po uprzednim 
wyburzeniu gara¿y, które siê tam znajduj¹. Dodatkowymi argumentami do wyburzenia tych gara¿y 
jest fakt, ¿e s¹ one niew³aœciwie rozmieszczone, dojazd do nich jest bardzo utrudniony i zajmuj¹ du¿¹ 
powierzchniê w stosunku do ma³ej liczby dostêpnych miejsc gara¿owych. Warunkiem zrealizowania 
nowego parkingu by³oby zapewnienie u¿ytkownikom obecnych gara¿y, miejsc w nowym budynku. 

2.Teren rekreacji i wypoczynku
Zlokalizowany wzd³u¿ rzeki miêdzy Al. Solidarnoœci i blokami przy ul. Æwikliñskiej 2, 3 i 4. Jest to 
miejsce odizolowane od otoczenia zieleni¹, gdzie znajduje siê wyposa¿enie dla osób, które pragn¹ 
wypoczywaæ, grillowaæ lub piknikowaæ na otwartej przestrzeni. 

13.Trawnik do rekreacji
Trawnik do rekreacji zosta³ umiejscowiony obok boisk sportowych. Jest to przestrzeñ, któr¹ mo¿na 
dowolnie u¿ytkowaæ: odpoczywaæ na kocu, puszczaæ latawce czy spacerowaæ.

14. Obiekty sportowe
Obiekty sportowe usytuowane s¹ w po³udniowo - wschodniej czêœci opracowywanego terenu. 
Stadion powinien zostaæ odremontowany, a zielone boiska sportowe powinny zostaæ wyposa¿one 
w nowe elementy typu bramki.
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