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W dniach od 4 do 6 lipca 2016 roku na terenie miasta odbyło się pięć spotkań 

informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami wytypowanych obszarów rewitalizacji: 

 obszar A: Centrum (ulice: Kowalskiego, Niemcewicza, Polna, Prusa, Wróblewskiego, 

część Alei Partyzantów oraz części ulic: Karpińskiego, Lubelskiej, Olszewskiego, 

Skłodowskiej-Curie, Wojska Polskiego) 

 obszar B: Włostowice (rejon ulic Romów i Norblina) 

 obszar C: os. Niwa (ulice: Kaniowczyków, Norwida, Lessla, Grota-Roweckiego, 

Saperów Kaniowskich, Pszczela i Sadowa) 

 obszar D: Wólka Profecka (ulice: Wólka Profecka, Dęblińska, Szwedzka, Młyńska, 

Długa) 

 obszar E: Osada Pałacowo-Parkowa (ulice: Czartoryskich, Piłsudskiego, 4 Pułku 

Piechoty Wojska Polskiego, Kazimierska oraz Głęboka) 

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 56 osób. Byli to mieszkańcy obszarów 

rewitalizacji oraz terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących, właściciele i zarządcy 

nieruchomości położonych na obszarach, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, IUNG i inni. 

Przedmiotem spotkań były potrzeby rewitalizacyjne Miasta Puławy, ze szczególnym 

uwzględnieniem poszczególnych obszarów. Szczegółowe propozycje i potrzeby 

w zakresie rewitalizacji Puław zgłoszone przez uczestników spotkań oznaczone 

zostały na mapach obszarów rewitalizacji, stanowiących załącznik do niniejszego 

raportu. 

Obszar A: Centrum 

Istotnym problemem obszaru A jest niedostateczne wykorzystanie potencjału 

wynikającego z dostępności wielu terenów możliwych do zagospodarowania. 

Zwracano uwagę na konieczność zagospodarowania przestrzeni miejskiej 

z przeznaczeniem na skwery, place, miejsca sportu i rekreacji (np. skate park, 

siłownie na świeżym powietrzu). Obiekty użyteczności publicznej znajdujące się na 

obszarze, wymagają remontu (POK „Dom Chemika”, przyszkolne boiska). 

Istotna dla mieszkańców jest rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, obejmująca 

w szczególności łączenie istniejących odcinków. W odniesieniu do potrzeb 

infrastrukturalnych nie bez znaczenia jest również budowa parkingów oraz dróg. 

Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie działań społecznych aktywizujących 

mieszkańców całego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem centralnej jego 

części oraz potrzebę aktywizacji osób starszych. 

Ważną kwestią podnoszoną podczas spotkania jest również zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji poprzez rozbudowę systemu monitoringu 

miejskiego, w szczególności na terenie pomiędzy ulicami M. Curie-Skłodowskiej oraz 

B. Prusa. 

Problemem mieszkańców jest ponadto obserwowany na obszarze wandalizm 

i alkoholizm, któremu sprzyja usytuowanie na tym terenie sklepu całodobowego 
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z alkoholem. Jest to jednak problem niezwykle trudny do rozwiązania na gruncie 

procesu rewitalizacji. 

Podsumowując, działania na obszarze rewitalizacji A obejmującym centralną część 

miasta, powinny koncentrować się na rozbudowie infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego mieszkańcom osiedli 

Niemcewicza i Wróblewskiego oraz całego miasta, w sposób istotny podnosząc 

jakość ich życia. Nie bez znaczenia są również działania na rzecz aktywizacji 

społecznej mieszkańców obszaru ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. 

Obszar B: Włostowice 

Głównym problemem o charakterze społecznym jaki dotyka obszar B, są istotne 

różnice kulturowe pomiędzy Polakami a zamieszkującą ten teren społecznością 

romską. Ich efektem jest brak integracji i zrozumienia między sąsiadami, co prowadzi 

do licznych konfliktów. Uczestnicy spotkania podkreślali również konieczność 

podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na obszarze, m.in. poprzez modernizację 

oświetlenia. 

W zakresie infrastruktury podstawowym niedostatkiem jest niewielka ilość terenów 

umożliwiających aktywny wypoczynek oraz brak terenów zielonych i rekreacyjnych. 

Zaproponowano utworzenie „ścieżki zdrowia” na Górkach Włostowickich. Teren ten 

położony jest jednak poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji. 

Uczestnicy spotkania wskazywali ponadto na potrzeby w zakresie poprawy pieszej 

i samochodowej infrastruktury komunikacyjnej, widoczne także na terenach 

sąsiadujących, nieobjętych obszarem rewitalizacji (ul. Norblina do ul. Murarskiej; 

ul. Powstańców Listopadowych). 

Podsumowując, działania rewitalizacyjne podejmowane w obszarze B powinny 

koncentrować się na aktywizacji społeczności romskiej, w szczególności dzieci 

i młodzieży, co sprzyjać będzie ich asymilacji i ograniczeniu problemów sąsiedzkich 

występujących między Polakami a Romami. Istotne będą również przedsięwzięcia 

obejmujące zagospodarowanie terenów na miejsca rekreacji dla mieszkańców 

osiedla, w szczególności dzieci i młodzieży, co przyczyni się do integracji 

społeczności romskiej z polskimi sąsiadami. 

Obszar C: os. Niwa 

Uczestnicy spotkania na obszarze C, obejmującym osiedle Niwa oraz część osiedla 

Kaniowczyków, zwracali uwagę na poważny problem starzenia się społeczeństwa 

oraz problem przestępczości wśród nieletnich, widocznych także na terenach 

położonych poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji. Podkreślano konieczność 

podejmowania działań na rzecz pobudzania aktywności społeczności lokalnej 

i aktywizacji osób starszych, mieszkających na terenie całego obszaru rewitalizacji, 

a także poza nim. Postulowano objęcie działaniami aktywizacji społecznej 

mieszkańców północnej części osiedla Kaniowczyków i osiedla Norwida. Ponieważ 

teren ten znajduje się poza obszarem rewitalizacji, zaproponowano jego włączenie 

do obszaru. 

Istotnym problemem obszaru jest nie w pełni wykorzystany potencjał 

infrastrukturalny. Istnieje potrzeba tworzenia nowych i zagospodarowywania 
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istniejących terenów zielonych z przeznaczeniem na funkcje rekreacyjne, 

w szczególności pożądanym jest zagospodarowanie Błoni. Zaproponowano 

ponadto stworzenie planu zagospodarowania terenów zielonych obejmującego 

całe miasto. 

Zdaniem mieszkańców na obszarze brakuje miejsc integracji i aktywizacji dla dzieci 

i młodzieży, a działalność tych, które istnieją (np. Osiedlowy Dom Kultury), jest 

niedostatecznie wypromowana i niedostosowana do potrzeb i oczekiwań. 

Konieczne jest zatem tworzenie i rozwój takich miejsc, obejmujących również 

infrastrukturę sportową (np. boiska). 

Wśród potrzeb infrastrukturalnych wymieniano ponadto budowę chodników i ścieżek 

rowerowych oraz dróg dojazdowych, a także konieczność modernizacji 

napowietrznej sieci energetycznej przy ul. Kaniowczyków. 

Podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na obszarze, zdaniem uczestników spotkania, 

służyć będzie natomiast rozbudowa systemu monitoringu miejskiego. 

Obszar D: Wólka Profecka 

Głównym problemem obszaru D są liczne akty wandalizmu i niszczenie mienia oraz – 

związany z tym – niski poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Priorytetowe znaczenie 

na obszarze, obok działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 

(wykonanie oświetlenia i monitoringu), powinny mieć, zdaniem uczestników 

spotkania, przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców, 

w szczególności osób młodych. Widoczna jest ponadto potrzeba stałej pracy 

animatora społeczności lokalnej oraz promowania działań realizowanych przez 

świetlicę dla dzieci i młodzieży. 

Przedsięwzięcia z zakresu zagospodarowania przestrzeni, w tym odnowienie 

podwórek, tworzenie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży (np. boiska) oraz terenów 

zielonych powinny być realizowane wspólnie z mieszkańcami obszaru, co 

pozwoliłoby – przynajmniej częściowo – ograniczyć problem dewastacji i niszczenia 

wspólnego dobra. 

Istotne są również wskazywane przez mieszkańców potrzeby infrastrukturalne, 

obejmujące m.in. remonty i budowę dróg, parkingów czy wykonanie przyłączy przy 

ul. Młyńskiej. 

Na obniżenie jakości życia mieszkańców Wólki Profeckiej wpływ ma ponadto wysoki 

poziom hałasu oraz emisji spalin i innych szkodliwych związków do atmosfery 

związany ze znacznym natężeniem ruchu na drodze krajowej nr 12 (ul. Długa). Aby 

problem ten został rozwiązany, konieczny jest montaż ekranów od strony osiedla na 

odcinku od ulicy Dęblińskiej do ulicy Szwedzkiej. Przedsięwzięcie to nie może jednak 

zostać zrealizowane na gruncie rewitalizacji. 

Wszelkie działania rewitalizacyjne, zarówno o charakterze społecznym, jak 

i infrastrukturalno-przestrzennym, podejmowane w tej części miasta, powinny 

zmierzać do zmiany jej postrzegania w opinii mieszkańców samego obszaru, a także 

pozostałych rejonów Puław. 



5 
 

Obszar E: Osada Pałacowo-Parkowa 

Jako najpoważniejszy problem dotykający Osadę Pałacowo-Parkową wraz z okolicą 

wskazywano liczne akty wandalizmu i dewastacji Parku dokonywane przez 

wagarującą młodzież. Z problemu tego wyłania się wprost potrzeba podejmowania 

działań z jednej strony naprawczych, z drugiej zaś – prewencyjnych. Uczestnicy 

spotkania podkreślali kwestię podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie 

Osady poprzez rozbudowę systemu monitoringu miejskiego, w tym na terenach 

wykraczających poza obszar rewitalizacji, a także montaż oświetlenia. Wśród 

propozycji działań na rzecz ochrony unikatowego dziedzictwa Osady znalazło się 

również utworzenie programu aktywizacji społecznej, działającego zgodnie 

z zasadą „zniszczyłeś – napraw”. Program taki wpisuje się w działania z zakresu 

aktywizacji i integracji dzieci i młodzieży. 

Ponieważ obszar E cechują wysokie walory turystyczne związane z bogatym 

dziedzictwem kulturowym i historycznym książąt Czartoryskich, istotne będzie również 

podejmowanie działań z zakresu promocji samego obszaru, a przez to również 

całego miasta. 

Na podniesienie atrakcyjności obszaru tak dla turystów, jak i dla mieszkańców Puław, 

wpłyną ponadto działania obejmujące zagospodarowanie terenów zielonych, 

poprawę estetyki przestrzeni, tworzenie placów, skwerów oraz innych miejsc 

wypoczynku i rekreacji. W sposób szczególny podkreślono potrzebę 

zagospodarowania terenów położonych za Łachą Wiślaną poprzez utworzenie tam 

parku rekreacyjno-wypoczynkowego z ciągami pieszymi, ścieżkami rowerowymi, 

siłownią na świeżym powietrzu oraz terenami zielonymi. 

Wśród potrzeb infrastrukturalnych uczestnicy spotkania wymienili ponadto 

konieczność budowy parkingów i chodników, remontu budynków użyteczności 

publicznej (Starostwo Powiatowe w Puławach oraz Szkoła Społeczna 

im. Ch. P. Aignera) oraz rozbudowy infrastruktury sportowej (budowa siłowni na 

świeżym powietrzu). 

Ponieważ niektóre potrzeby rewitalizacyjne wykraczają poza granice wytyczonego 

obszaru (patrz: mapa), postulowano włączenie do obszaru rewitalizacji terenów 

położonych na północny-wschód od ulicy Głębokiej (pomiędzy budynkiem 

Starostwa Powiatowego a Biblioteką Miejską). 

Niezwykle ważne nie tylko dla mieszkańców obszaru E, ale i dla pozostałych 

puławian jest zachowanie bogatego dziedzictwa historycznego oraz budowanie 

lokalnego patriotyzmu wśród osób młodych, co przyczyni się do zwiększenia ich 

przywiązania do miejsca zamieszkania i ograniczy problem emigracji osób młodych. 

Stąd istotne powinno być organizowanie wspólnie z mieszkańcami uroczystości 

upamiętniających rocznice ważnych wydarzeń związanych z Puławami. 
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