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Wstęp
Kto posiada kawałek Ziemi, kto lubi Wieś i mieszka w niey, kto na koniec chce
zakładać Ogród, ustroić miejsce, w którym ma życie swoie pędzić; powinien na to
mieysce patrzeć, iak na przyjaciela: naypierwey go poznać w naydrobnieyszych
szczegółach, przywiązać się do niego, umieścić w nim sposoby używania go
w każdey porze, w każdym wieku, ukrywać wady, ukazywać przymioty,
nigdy go nie opuszczać, zawsze mu pomagać, a na koniec iśc za gustem
nayprostszym, to yest najbliższym Natury1.

Przestrzeń publiczna jest obszarem wspólnym wszystkich użytkowników – to taka
część miasta, która jest dostępna bez żadnych przeszkód dla mieszkańców i osób przebywających tu okazjonalnie. Samorząd, odpowiedzialny za tworzenie jak najlepszych warunków do życia oraz gospodarowanie zasobami miasta, dokłada starań, by – czerpiąc
z różnorodnych doświadczeń – kreować użyteczną, funkcjonalną przestrzeń i przyjazny
klimat urbanistyczny Puław.
Ogólnodostępne parki, skwery i zieleńce mają szczególne znaczenie dla mieszkańców osiedli o gęstej zabudowie wielorodzinnej, ponieważ równoważą miejskie obciążenia
i harmonizują przestrzeń, rozluźniają zagęszczenie i stanowią enklawy przyrody wśród betonu, którym wyłożone jest współczesne miasto. Tym samym stają się płucami cywilizacji
i miejscem wypoczynku w mieście dla tych, którzy nie mogą go w wybranym momencie
opuścić. Ale to nie koniec – tereny zielone przyczyniają się bowiem do przestrzennej, ale
też społecznej rewitalizacji miasta, które ma do zaoferowania więcej, co prowadzi do ożywienia życia i wyprowadzenia go w szerszym wymiarze z budynków na otwartą przestrzeń.
Mieszkańcy przyzwyczajają się do istniejących warunków i po chwili, bez względu na
jego atrakcyjność, nie dostrzegają miejsca swojego życia – wtapia się ono w świadomość,
staje się oczywiste i jakby niewidoczne. Zdarza się, że to właśnie osoby nowe, nie znające
Puław, zwracają uwagę na urok i jakość zastosowanych rozwiązań. Niniejsza publikacja
pokaże miasto szlakiem parków i skwerów. Jest to nowe ujęcie, w pełni uzasadnione ilością
i jakością wykonanej w tej sferze pracy.
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W informatorze prezentujemy 24 tereny zieleni miejskiej o łącznej powierzchni 20 ha.
Są wśród nich przestrzenie pokaźne – np. trzy parki rekreacyjno-wypoczynkowe i bulwar
nadwiślański, a także formy mniejsze, jak skwery, zieleńce, czy też zadrzewienia. Z perspektywy jakości życia mieszkańców wszystkie z nich są ważne, gdyż wprowadzają tak
potrzebną współczesnej cywilizacji jakość, jaką jest natura. Te zielone wyspy są punktami
na mapie przyjemności, ale też zaproszeniem dla fauny, która dramatycznie wycofuje się
z miast, zubożając środowisko życia człowieka. Przywracają naturę człowiekowi, a człowieka naturze.
Zapraszamy do obejrzenia miasta szlakiem wykreowanej zielenią przestrzeni. Zachęcamy do smakowania życia w Puławach ze świadomością konsekwentnie realizowanej koncepcji oraz żmudnej pracy puławskich architektów krajobrazu. Zastosowanie najlepszych
tradycji i nowoczesnej wiedzy oraz wyczucie duszy miasta sprawiły, że w silnie zurbanizowanym otoczeniu znajdujemy enklawy stworzone dla relaksu i wypoczynku. Cel został
zatem osiągnięty – miasto służy ludziom coraz lepiej, płynnie przenosząc przechodniów
od zgiełku współczesności do stref ciszy i wolniejszej cyrkulacji. I, co nie do przecenienia,
nabiera charakteru i oryginalności.
Puławy pięknieją wizualnie i materialnie, ale też – co ważniejsze – przechodzą głęboką zmianę społeczną. Przyszłość miasta tworzy się dziś… Zapraszamy na spacer. Warto
wysiąść z auta, pójść inną drogą, by zobaczyć zmiany, by odczuć, że Puławy to… ogród.
Osada pałacowo-parkowa – znakomita spuścizna rodu Czartoryskich zachowana
w Puławach, zarówno poprzez ideę parku krajobrazowego, jak i świadomość jego założycielki, plantatorki okazów swojskich i egzotycznych – Izabeli Czartoryskiej, nadaje miastu
ton przyrodniczy, który samorząd Puław świadomie podejmuje. Wierność oświeceniowej
tradycji przejawia się między innymi w trosce o kreowanie przyjaznej przestrzeni i miejsc
wypoczynku wplecionych „z myślą o człowieku” w nowoczesność miasta.

Żałowałabym tego, którego dusza niewzruszoną była ukontentowaniem i miłem
uczuciem w pośrzodku tych licznych darów; kiedy doświadczeniem musi się
przekonać, że ie może dzielić i sam i z temi, z któremi go wszelkie związki łączą:
a przy tém wspominać sobie, że moia to praca, moie dzieło, moia ręka te drzewa
sadziła, moie dzieci używać tego będą2.

Współczesne Puławy (od lat 60. XX w.) rozrastały się w miarę potrzeb i nieco chaotycznie, co jeszcze dziś skutkuje brakiem płynności w zagospodarowaniu i brakiem wyraźnego centrum. Tym większego znaczenia nabiera praca zmierzająca do harmonizowania
przestrzeni, łączenia tych oddzielnych części w jeden organizm.
Na kolejnych stronach wielokrotnie nawiązujemy do słów Izabeli Czartoryskiej, bo
czy jest lepsze odniesienie? Abstrahując od języka epoki, myśli księżnej – w swej istocie –
pozostały aktualne i inspirujące. Księżna Izabela pozostaje dobrym duchem Puław, symbolem najlepszych stron i wartości miasta. Swoim światłym umysłem i niebanalną osobowością ogarniała szerokie spektrum spraw i zjawisk, daleko wykraczając poza horyzonty sobie
współczesnych. Takie właśnie chcą być Puławy – inteligentne, świadome i harmonijnie
zorganizowane, czerpiące z dorobku wieków minionych, a jednocześnie na miarę potrzeb
współczesnego człowieka.
6
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Skwer Niepodległości to rozległy park miejski położony w ścisłym centrum miasta,
u progu osady pałacowo-parkowej książąt Czartoryskich, na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/150. Od dnia 8 czerwca 2021 roku teren wchodzi
w skład obszaru pomnika historii „Puławy- zespół pałacowo-parkowy” ustanowionego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. (DZ.U.2021.1019).

PRZYSTANEK 1.
Skwer Niepodległości

Park od strony południowo-wschodniej domknięty jest czterorzędową aleją lipową wyznaczoną jeszcze w XVII wieku przez Tylmana z Gameren (Aleja Królewska), zaś od strony
północno-zachodniej – dwurzędową aleją lipową (Aleja Mała). W 2012 roku park poddany
został gruntownej rewitalizacji. Projekt zakładał połączenie istniejących wówczas dwóch
skwerów przedzielonych ulicą i utworzenie w ich miejsce stylowego parku miejskiego. Nowy
układ ścieżek i alei parkowych oraz oświetlenie wyznaczające bezpieczne trakty spacerowe
porządkują przestrzeń i pozwalają na pełne wykorzystanie nowych, intrygujących fragmentów parku: pawilonu ogrodowego, Ogrodu Zapachów, Ogrodu Kontemplacyjnego oraz placów
zabaw dla dzieci. Dzięki licznym nasadzeniom krzewów i roślin kwitnących w poszczególnych
częściach parku stworzone zostały klimatyczne, różniące się zakątki. Zaaranżowana na nowo
przestrzeń, wraz z powstałymi obiektami, odpowiada na potrzeby mieszkańców, a jednocześnie spełnia warunki określone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

HISTORYCZNY PARK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY
położenie na mapie: 1; dane GPS: 51˚ 24’ 57.98’’ N 21˚ 57’ 54.799’’ E
powierzchnia: 3,4 ha
skwer bez barier, schody od strony Al. Małej i ul. Czartoryskich
z pochylnią. Nawierzchnia alejek naturalna, przyjazna dla wózków i rowerów;
nawierzchnia placu z kostki granitowej.
założony w 1964 r., modernizacja w 2012 r.
wyróżniony w 2014 r. w konkursie Ministra Środowiska
„Zielone miasta – w stronę przyszłości” za kompleksową modernizację.
projekt PPAK „Przestrzeń” Anna Śniegucka-Pawłowska z siedzibą w Warszawie
Po Klómbach naypierwsza robota iest wyznaczyć dróżki i ścieszki. (…)
każda ścieszka w Ogrodzie powinna mieć związek albo z drugą, albo widok przyiemny,
albo cel iakiś mieyscowy. Druga potrzebna uwaga iest ta: żeby prowadzenie dróżek
zdawało się naturalne; żeby ich tór nie był prosty, pod sznur ciągniony; ale też i nie nadto kręty,
co iest naygorszą wadą. Kiedy oko, uprzedzaiąc kroki, z ukontentowaniem czyli z ciekawością
zgłębia i upatruie ciąg ścieszki; pewnie wtedy dobrze iest prowadzoną 3.
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Przystępując do opracowania zakresu i formy rewitalizacji, a także projektując konkretne
propozycje, architekci krajobrazu uwzględnili następujące wytyczne:
połączenie dwóch skwerów przedzielonych ulicą w jeden park, tym samym utworzenie
zwartej przestrzeni funkcjonalnej i estetycznej (plac centralny)
zebranie funkcji różnych obiektów istniejących na skwerze w jednym, wyrazistym architektonicznie pawilonie oranżeryjnym, pełniącym rolę altany muzycznej, teatru letniego, sezonowej kawiarni, punktu informacji turystycznej oraz publicznej toalety; oranżeria wkomponowana w istniejący drzewostan nawiązuje stylem do budowli ogrodowych, a jej bryła
została dodatkowo podkreślona geometryczną formą strzyżonego szpaleru grabowego;
zachowanie na terenie parku wszystkich pomników, krzyża milenijnego i kamienia pamiątkowego w zajmowanych dotychczas miejscach, z wyjątkiem pomnika matki z dzieckiem, który przeniesiono w pobliże nowo urządzonego placu zabaw;
9

wyznaczenie specjalnej strefy zabaw i rekreacji dzieci – kompleks placów zlokalizowano w zacisznym miejscu;

W sezonie letnim plac centralny jest miejscem wystaw, przedstawień, wydarzeń plenerowych
i koncertów. Scena jest wyposażona w urządzenia umożliwiające prowadzenie kameralnych
imprez, a wygodna amfiteatralna widownia zachęca do oglądania pokazów.

urządzenie Ogrodu Zapachów wokół fontanny – posadzono grupy krzewów i bylin
o intensywnie pachnących kwiatostanach;

Dzisiejszy park utworzono w miejscu dawnych ogrodów doświadczalnych Instytutu
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Początkowo był to teren rekreacyjny z licznymi klombami kwiatowymi, grupami krzewów ozdobnych, szpalerami drzew wokół budynków użytkowych. W latach 80. został uporządkowany i uproszczony, zaczął pełnić funkcję tranzytową
pomiędzy osiedlami i obiektami użyteczności publicznej. Zlikwidowano kwietniki i żywopłoty,
alejki utwardzono asfaltem, stare budynki wyburzono. W 2006 r. podjęte zostało większe
zadanie pełnej modernizacji i pogłębienia funkcjonalności dużego terenu leżącego w centrum
miasta, naturalnie stworzonego, by powszechnie służyć społeczności Miasta i turystom, stanowiącego znakomite wprowadzenie do osady pałacowo-parkowej. W takim duchu opracowano projekt przebudowy parku4, na podstawie którego w 2012 roku przeprowadzono prace
modernizacyjne. W związku z faktem, że teren ten nie jest objęty obowiązkiem rewaloryzacji,
czyli odtworzenia historycznej kompozycji przestrzennej, możliwe było przyjęcie kryterium
swobodniejszego podejścia do projektowania skutkujące zaaranżowaniem przestrzeni zgodnie z najlepszymi, nowoczesnymi zasadami aranżowania parku miejskiego, zachowując jednocześnie zabytkowy charakter terenu i jego otoczenia.

stylowa fontanna z piaskowca wybudowana w górnej części skweru nawiązuje do
tradycji dawnych ogrodów historycznych;
nałożenie nowej sieci dróg i alei parkowych
sprzyjających wypoczynkowi i spacerom,
odejście od jedynego kryterium, jakim poprzednio były potrzeby komunikacyjne;
wprowadzenie roślinności łączącej elementy istniejące w przestrzeni z nowymi w
spójną kompozycję o czytelnych wnętrzach
parkowych; podniesienie atrakcyjności parku poprzez nasadzenia grup roślin kwitnących, pachnących i o ozdobnych liściach.
Dla podniesienia bezpieczeństwa zainstalowano stylowe, a jednocześnie energooszczędne oświetlenie parkowe oraz iluminację pawilonu oranżerii, rzeźb, krzyża i fontanny.
Zainstalowano także kamery monitorujące.
Park miękko wpisuje się w urbanistyczny układ miasta, stanowi otwartą przestrzeń
o nieograniczonym dostępie, oferując mieszkańcom i przechodniom jakość zagospodarowania i możliwość wypoczynku. W budynku oranżeryjnym, w centralnej części parku, funkcjonuje stylowa kawiarnia „Czartoryska” czynna do godzin wieczornych przez cały rok, a w cieplejszym okresie wychodząca ze stolikami na płytę placu. W pawilonie znajduje się również
płatna toaleta czynna w godzinach otwarcia kawiarni. W tym samym budynku zlokalizowane
jest Centrum Informacji Turystycznej, gdzie można uzyskać informacje przydatne turystom
i pasjonatom historii Puław i okolic, a także nabyć mapy, przewodniki czy drobne pamiątki.

Rezultatem pogodzenia tych tendencji jest wprowadzenie wspomnianego już budynku
oranżeryjnego, reprezentującego skalę i formę adekwatną do pobliskiego ogrodu księżnej Izabeli Czartoryskiej. Elewacja budowli została przesłonięta od strony dziedzińca pałacowego
żywym parawanem roślinnym w formie łuku odwzorowującego kształt budynku, strzyżonego
w arkady. Zachowano ogólny układ komunikacyjny w zakresie wejść do parku oraz położenia
alejek, nadając im jednak miękkie linie nawiązujące do projektów z przełomu XIX i XX wieku.

USŁUGI:
Centrum Informacji Turystycznej:
tel.: 81 458 67 40, 601 315 091, turystyka@domchemika.pl, czynne:
• maj – wrzesień: wszystkie dni tygodnia w godzinach 9–17
• październik: od poniedziałku do soboty w godz. 9–17
• listopad – marzec: od poniedziałku do soboty w godz. 8–16
• kwiecień: od poniedziałku do soboty w godz. 9–17
• nieczynne w dni: 1 stycznia, Wielka Sobota, Wielkanoc,
Poniedziałek Wielkanocny, 1 listopada, 24–26 grudnia
Kawiarnia „Czartoryska”: czynna w godz. 10–20
Toaleta: czynna:
• kwiecień–październik w godzinach 8–22,
• listopad–marzec w godz. 8–20; płatna (1 zł)
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Autorem projektu jest PPAK „Przestrzeń” Anna Śniegucka-Pawłowska
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Na terenie parku na stałe usytuowane są dwie rzeźby: Matki z dzieckiem oraz Ludwika Waryńskiego. Obie rzeźby posiadają iluminacje, dzięki czemu po zmroku ich kamienne
bryły są widoczne pośród starych drzew.

PRZYSTANEK 2.
Park Solidarności

Park jest również miejscem
lokalizacji pomnika historii składającego się z kamiennej płyty upamiętniającej 10-lecie odzyskania
niepodległości Polski zlokalizowanej przy Dębie Niepodległości. To
symboliczne drzewo objęte zostało dodatkową ochroną prawną
w formie pomnika przyrody. Na
Skwerze Niepodległości znajduje
się jeszcze jeden pomnik przyrody – okazały dąb szypułkowy
nazywany przez jednego z puławskich miłośników przyrody
„Dewajtisem”.
Stylowa fontanna wykonana z piaskowca zlokalizowana
jest wśród kwiatów i ziół. Formą
nawiązuje do dawnych ogrodów
historycznych. Latem przyciąga
dzieci i dorosłych szukających
ochłody, nocna iluminacja w kolorach RGB jest atrakcją dla młodzieży i zakochanych. Fontanna
stanowi również cenny rezerwuar
wody dla ptaków i owadów.
12

PARK SPORTOWO-REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY
położenie na mapie: 2; dane GPS: 51˚ 25’ 14.025’’ N 21˚ 57’ 35.059’ ’E
powierzchnia: 3,3 ha
założony w pocz. lat 70. XX w., modernizacja w 2007 r.
skwer bez barier, jednopoziomowy, bez schodów, nawierzchnia równa,
jednolita materiałowo: kamienno-betonowa, zróżnicowana kolorystycznie.
projekt PPAK „Przestrzeń” Anna Śniegucka-Pawłowska z siedzibą w Warszawie
Są przecież pewnie i mieysca i Osoby, które wszelkie maią prawo do wystawienia
monumentów i pamiątek rozmaitych. Te powinny wynikać z Czułości, z Rozsądku, czasem
i z Nauki. Czułość detereminuie przyczynę, Rozsądek wybiera sposoby, a Nauka w niektórych
przypadkach może pomodz swoiém oświeceniem. Każdy monument, wypływaiący
z prawdziwey Czułości, interesować powinien, choćby był i najprostszy. Ten, co go ma stawiać,
niech się naypierw przekona szczerze, że to Wspomnienie będzie mu ciągle i zawsze miłe
i potrzebne: niech yeszcze rozważy, czyli istotnie dla siebie, dla swego uczucia własnego
stawia tę pamiątkę, czyli przez próżność, aby to innym pokazywać. O tém wszystkiem
zapewniony, niech idzie śmiało za chęcią swoią, staraiąc się wybrać nayprzyzwoitsze sposoby.
Wspomnienie straconego Przyjaciela, wdzięczność ku Rodzicom, zapał dla Ludzi sławnych,
uwiecznienie iakiey miłey dla duszy okoliczności: są to źródła obfite, z których czerpać można5.
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W północnej części miasta znajduje się Park Solidarności – rozłożysty teren zieleni
spinający osiedla: Niemcewicza, Karpińskiego i Leśna, założone w latach 70. XX w. w odpowiedzi na uprzemysłowienie Puław i wyż demograficzny. Wymienione osiedla charakteryzują się wysoką intensywnością zabudowy mieszkaniowej – budynki z dużą ilością mieszań są
dodatkowo gęsto usytuowane. W 2007 r. park został poddany przebudowie, której głównym celem było uporządkowanie przestrzeni miejskiej, zagospodarowanie zieleni i przywrócenie funkcji rekreacji i wypoczynku. Zaprojektowano i urządzono: bezpieczne place zabaw
dla dzieci, ogólnodostępne boiska sportowe, aleje spacerowe, stoliki z planszami do gier
i gęstą sieć siedzisk. Na skraju, w pobliżu lasu, wydzielono mniejszy skwer, którego centrum
stanowi pomnik bł. ks. J. Popiełuszki.

Wszystkie elementy infrastruktury otoczone są różnorodną roślinnością. Nowe nasadzenia drzew i krzewów tworzą kameralne zakątki inspirujące formą i kolorami. Przyczyniły
się także do zniwelowania kolizji wynikających z różnorodności funkcji poszczególnych fragmentów, dają wrażenie przestrzeni mimo znacznej ilości korzystających z nich ludzi. Na podkreślenie zasługują tu naturalne „wnętrza” – polany uzyskane dzięki wykorzystaniu zwartych
kompozycji roślin: drzew, krzewów i bylin ozdobnych.
Stworzenie Parku Solidarności było istotnym krokiem ku podniesieniu ogólnej estetyki
miasta, a także posłużyło urbanistycznemu zintegrowaniu sąsiadujących osiedli, czego społecznym rezultatem jest nawiązanie więzi pomiędzy mieszkańcami. Panują tu doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji mieszkańców o zróżnicowanej strukturze wiekowej. Wzrosła
także atrakcyjność zamieszkiwania w tej okolicy. Przyjrzyjmy się tym rozwiązaniom…
Na infrastrukturę sportową składa się wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni pokryte trawą syntetyczną, przystosowane do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną i koszykówkę, a także boisko do siatkówki. Cały kompleks jest oświetlony, częściowo ogrodzony
i monitorowany. Przy kompleksie sportowym usypano skarpę urozmaicającą przestrzeń, a zarazem pełniącą rolę naturalnej bariery akustycznej i górki saneczkowej; ustawiono podłużne,
14

surowe murki, które mogą służyć
jako siedziska zwłaszcza dla młodych użytkowników gromadzących
się w tym miejscu. W sąsiedztwie
boisk zamontowano specjalne
ławki młodzieżowe o odwróconej
budowie.
Warto też podkreślić, że na
skwerze dostępna jest bardzo
duża ilość klasycznych wygodnych
ławek, co umożliwia jednoczesny
wypoczynek wielu osobom.
W centralnej części obiektu
usytuowano dwa place zabaw dla
dzieci. Posadowienie na nawierzchni syntetycznej oraz zagospodarowanie zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa i funkcjonalności
służy rozwojowi psycho-motorycznemu i społecznemu maluchów
oraz dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Place są ogrodzone i oświetlone, wyposażone
w zróżnicowane urządzenia zabawowe, takie jak: piaskownica, zjeżdżalnia, karuzela, bujaki i huśtawki.
Inny charakter reprezentuje
skwer im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jest to odpowiedź na postulaty
puławian w zakresie kształtowania
tożsamości społecznej i postaw
patriotycznych Polaków. W centrum skweru usytuowano pomnik
patrona NSZZ „Solidarność” zaprojektowany przez Michała Batkiewicza (2009). Wrażenie godności i integralności wzmocnione
zostało poprzez uformowanie szpaleru florystycznego z kilkunastu surmii bignoniowych odmiany Aurea (Catalpa bignonioides ‘Aurea’), tworzących naturalny żółty parawan.
W północnej części parku wydzielono strefę do wykorzystania na spotkania, wystawy,
targi, prezentacje. Trójkątny plac okalany żywopłotami grabowymi stanowi swoistą enkla15

wę spokoju. W centralnym punkcie
posadzono platan klonolistny, który
przejmie w przyszłości rolę zielonego zadaszenia.
Na omawianym terenie rośnie
ponad 200 drzew i ponad 10 tys.
krzewów. Na szczególną uwagę
zasługują dwie aleje kształtujące
wyraźne osie komunikacyjne – dębowa, złożona z 50-letnich okazów
dębu czerwonego, oraz klonowa,
trzon której stanowią klony srebrzyste. Całości dopełniają lipy drobnolistne oraz pojedyncze egzemplarze innych gatunków: świerki,
klony, wierzby, kasztanowce, głogi.
Wzdłuż alejek nasadzono duże grupy krzewów okrywowych układających się w barwne dywany miękko
dopełniające krajobraz, a szczególnie piękne w okresie kwitnienia.
Znajdziemy tu lilaki, żylistki, tawuły,
berberysy, irgi i pęcherznice w wielu
odmianach, ale też niższe róże, bodziszki, czy funkie łączące wysokie
rośliny z podłożem w puszyste kobierce. Wczesną wiosną na trawnikach zakwitają krokusy.

PRZYSTANEK 3.
Bulwar nad Wisłą
BULWAR SPACEROWY – REKREACJA I WYPOCZYNEK
położenie na mapie: 3; dane GPS: 51° 25’ 26.01” N 21° 56’ 51.313 ”E
powierzchnia: 4 ha
dwupoziomowy, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: pochylnie i zjazdy

Przez park biegnie ścieżka
rowerowa prowadząca z centrum
miasta do kompleksu leśnego
i dzielnic północnych. Przejazd rowerem jest tu bezpieczny i atrakcyjny. Okolica zaprasza,
by zatrzymać się, a przynajmniej zwolnić, dając uwagę życiu w jego całej obfitości. Sprzyjają temu elementy małej architektury – półokrągła pergola z kolumnadą obrośnięta pnączami, wygodne ławki, stylowe murki i prozaiczne, jak jednak ważne, kosze na śmieci. Teren
jest oświetlony i monitorowany; tętni życiem, co najlepiej świadczy o jego użyteczności.
Park zarządzany jest przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach, a utrzymywany przez
spółki miejskie: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo „Nieruchomości
Puławskie” Sp. z o.o. Nadzór nad boiskami sportowymi pełni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach.
16

modernizacja w latach 2004-2012
projekt: ARPLAN Piotr Klimkiewicz z siedzibą w Puławach,
REDAN Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Inżynierskie z siedzibą w Szczecinie
Sadzić zaś drzewa z gustem, iedne kupami, drugie oddzielnie, jest to gotować sobie odmiany
bez liku, w każdey porze roku, nawet w każdey części dnia. Drzewa wielkie, stare, iuż na
gruncie wyrosłe; rzéczki czyste, szumno płynące; pagórki, doliny: są to Skarby, które trzeba
chwytać i szanować. (…) tu ieszcze w ogólności przydam, że Natury nigdy przymuszać nie
trzeba: w każdym mieyscu tego się trzymać śladu, ktory ona sama oznacza…6

6
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Teren położony w pobliżu skrzyżowania ulic Wiślanej i 6 Sierpnia, przylegający do koryta Wisły na jej prawym brzegu, bez względu na stan zagospodarowania, zawsze przyciągał mieszkańców. Służy na co dzień mieszkańcom Puław jako miejsce rekreacji, wypoczynku
i całorocznych spacerów. Wraz z odcinkiem biegnącym przy porcie ma długość 3 kilometrów,
nie można jednak przejść w całości tego dystansu brzegiem rzeki ze względu na prywatne
tereny schodzące ku wodzie.
Pierwsze działania związane z budową bulwaru w jego dzisiejszej postaci samorząd
Puław podjął już w 2004 roku. Docelowo bulwar ma łączyć dwa mosty rozpięte nad Wisłą
w Puławach: most im. Ignacego Mościckiego, pochodzący z lat 30. XX w., z mostem im. Jana
Pawła II oddanym do użytku w 2010 r. Z uwagi na złożoność projektu rewitalizacji nabrzeża
wiślanego w Puławach jego realizacja została podzielona na etapy. Celem nadrzędnym jest
przywrócenie miastu rzeki i nabrzeża jako istotnych elementów środowiska życia współczesnego człowieka i integrujących społeczność wokół idei troski o środowisko naturalne
i zrównoważony rozwój.
W latach 2004–2005 zagospodarowano około 400 mb zaniedbanego pobrzeża w obrębie terenów publicznych.
Wykorzystano nowoczesne rozwiązania
dla zabezpieczenia linii brzegowej Wisły,
zachowując jednocześnie naturalny wygląd pobrzeża. Cały teren został zagospodarowany w formie tarasowej, a powstałe mury oporowe utworzyły swoiste
punkty widokowe. Ciąg pieszy wykonany
został w technice pressbetonu o fakturze naturalnego kamienia; schody umożliwiają bezpośrednie zejście do wody,
oświetlenie oraz gęsto usytuowane ławki sprawiają, że bulwar zyskał funkcjonalność i charakter, stając się miejscem
spacerów i wypoczynku także dla mieszkańców odległych dzielnic i turystów.
Porządek i estetyka wprowadzone przez
człowieka, w połączeniu z naturalnym
urokiem dzikiej rzeki, wzmocniły walory
tego miejsca – romantyczny klimat pobrzeża poparty infrastrukturą stanowią o rzeczywistym otwarciu miasta na Wisłę. Dzięki rewaloryzacji przywrócono dla mieszkańców piękny, a po modernizacji także bezpieczny skrawek natury, co stanowi nawiązanie do pierwotnej i pięknej tradycji życia człowieka w ścisłym
związku z naturą i wypoczynku na jej łonie.
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Następny etap budowy bulwaru został zrealizowany w 2006 roku. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
zagospodarowano kolejnych 100 metrów pobrzeża. W pracach kontynuowano zastosowane
uprzednio rozwiązania architektoniczne, szczególną uwagę poświęcając udogodnieniom dla
osób niepełnosprawnych. Ciąg zjazdów wykonanych przy ul. Wiślanej umożliwia osobom
na wózkach inwalidzkich samodzielne dotarcie na niższy pasaż oraz do przystani statków
pasażerskich. Zwieńczeniem prac było wykonanie wodowskazu historycznego, na którym
zaznaczono bardzo wysokie poziomy Wisły w latach (od najwyższego): 13 sierpnia 1848,
czerwiec 2010, 29 lipca 2001, 12 lipca 1997, 12 marca 1934. Ponadto wybudowano zjazd
umożliwiający wodowanie łodzi sportowych i turystycznych oraz oświetlenie, dzięki czemu
bulwar jest bezpiecznym miejscem i tętni życiem również po zmroku.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 stał się źródłem finansowania kolejnych prac modernizacyjnych na bulwarze. W ramach tego programu zrealizowano
projekt pn. „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec”7. Projekt objął zagospodarowanie
1,3 km odcinku bulwaru jako kontynuacji prac prowadzonych w latach ubiegłych. Dzięki temu
przygotowano pobrzeże Wisły w Puławach aż do drugiego mostu w górnym odcinku Wisły,
na wysokości Wólki Profeckiej, spinając bulwarem oba puławskie mosty: stary most im. Prezydenta I. Mościckiego z mostem im. Jana Pawła II.
7

Projekt pn. „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego
przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec” został dofinansowany i zrealizowany w ramach Działania
6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska
gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 200–2013
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Atutem projektu, przemawiającym za przyznaniem dofinansowania, było zawiązanie
współpracy przez trzech partnerów – Puławy, Kazimierz Dolny, Janowiec, i sformułowanie
jako celu stworzenie wspólnego produktu turystycznego. Zadania podzielono na cztery grupy: roboty budowlane, drogowe i elektroenergetyczne oraz architektura krajobrazu.
Zakres wykonanych prac:

Zgodnie z założeniami projektu przeprowadzono prace z zakresu architektury krajobrazu – wykonano nasadzenia zieleni wysokiej oraz średniej w formie skupisk izolacyjnych,
trawników, kwietników oraz roślin zadarniających i okrywowych. Dobrano drzewa i krzewy
ozdobne łączące walory użytkowe i estetyczne. Dopełnieniem kompozycji są wegetacyjne
maty kokosowe i wegetacyjne siatki kokosowe trawiaste.

umocniono skarpy nabrzeża poprzez zastosowanie zarzutu kamiennego (ciężkimi kamieniami); założono wegetacyjne maty i siatki kokosowe, wprowadzono elementy
małej architektury,
wzmocniono zniszczoną linię brzegową geowłókniną oraz kamieniem regulacyjnym,
wyniesiono i wzmocniono półki z ciągiem pieszym,
teren ukształtowano w sposób umożliwiający dobre utrzymanie stanu technicznego
pobrzeża, w tym odpowiednie odwodnienie terenu,
wybudowano mury oporowe zabezpieczające skarpę i tworzące naturalny punkt widokowy,
przełożono gazociąg,
wykonano żelbetowe słupy kręgu,
przy nabrzeżu wybudowano drewniane schody umożliwiające bezpośrednie zejście
do wody i przystani żeglugi pasażerskiej,
zmodernizowano nawierzchnię zjazdu dla kajaków i łodzi turystycznych (slip),
wzdłuż ciągu spacerowego rozmieszczono trwałe stylowe ławki i kosze na śmieci
typu „Haga”,
wykonano ciągi pieszo-rowerowe z dojazdami i dojściami, po uprzednim ukształtowaniu skarp nabrzeża, w tym: ciąg pieszy oraz rowerowy z pressbetonu, dojścia z płyt
ekoraster, chodnik oraz drogę z kostki brukowej,
wybudowano zjazdy oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych,
wykonano oznakowanie poziome i pionowe ciągu pieszo–rowerowego oraz drogi
dojazdowej,
wzdłuż ciągów komunikacyjnych wykonano oświetlenie,
na co złożyło się: instalacja
oświetlenia, ustawienie stylowych słupów oświetleniowych oraz zamontowanie
oświetlenia w murkach oporowych.
20

W latach 2005–2012 przygotowano 1,8 km nabrzeża w formie bulwaru o całkowitej
powierzchni blisko 40 tys. m2. Zachowanie przyrodniczych walorów okolicy, wprowadzenie
zieleni doskonale dobranej do panujących tu warunków siedliskowych oraz przemyślana koncepcja sieci komunikacyjnej przyczyniają się do uzyskania na bulwarze wysokiej jakości funkcji
wypoczynkowo-rekreacyjnej. Minimalna ingerencja w środowisko naturalne i obfitość zieleni
oraz liczne otwarcia widokowe na rzekę Wisłę budzą duże uznanie wśród użytkowników oraz
stawiają bulwar w czołówce realizacji świadomie kreowanej przestrzeni publicznej Puław.
By sprostać potrzebie intensywnego użytkowania wynikającej
z założeń projektu, bulwar wyposażony jest w liczne elementy małej architektury, dostosowane do
charakteru miejsca. Znajdujemy tu
wygodne ławki, stylowe latarnie,
wodowskaz z trwale zaznaczonymi charakterystycznymi stanami
wód. Ciągi piesze dostosowane
są do potrzeb osób niepełnosprawnych, a różnice wysokości
zniwelowane za pomocą murów
oporowych i pochylni.
21

Przy rewitalizacji terenu szczególną uwagę poświęcono miłośnikom sportów wodnych.
Przygotowano przystań umożliwiającą cumowanie jachtów i większych statków, dodatkowo
zabezpieczono w tym miejscu brzeg rzeki, w wielu punktach wybudowano schody umożliwiające bezpieczne zejście do wody. Zmodernizowano również nawierzchnię zjazdu, co przekłada się na sprawne i bezpieczne transportowanie łodzi i kajaków do wody.
Dzięki realizacji tego projektu osiągnięto spektakularną zmianę w jakości i użyteczności
terenów nadwiślańskich, przywracając mieszkańcom przestrzeń, która w naturalny sposób
dopełnia charakter miasta. Uporządkowano zdegradowany obszar oraz zrewitalizowano tereny poprzemysłowe, nadając im charakter turystyczno-rekreacyjny i podnosząc ich estetykę. To z kolei wpłynęło na pobudzenie procesów ekonomicznych – bulwar wraz z rzeką Wisłą
stał się bazą dla rozwijania nowych biznesów i świadczenia usług turystycznych. Pobrzeże
i nowo powstały port przyciągają załogi łodzi turystycznych i sportowych oraz statków pasażerskich obsługujących żeglugę śródlądową na trasie Puławy – Kazimierz Dolny – Janowiec.
Zaprojektowanie efektywnego oświetlenia powala na pełne korzystanie z walorów
bulwaru także w godzinach nocnych, co w połączeniu z nowoczesnym systemem monitoringu bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa. Profesjonalne kamery umożliwiają obserwowanie terenu, a w razie potrzeby – niezwłoczną i skuteczną interwencję.
Poziom bezpieczeństwa wydatnie wzrósł także w osiedlu przylegającym do rzeki, co wraz
z doskonałą dostępnością komunikacyjną pobrzeża, sprowadza w tę okolicę spacerowiczów i rowerzystów.
Atrakcyjne położenie i ukształtowanie terenu zachęca do spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. Duża powierzchnia rekreacyjna sprawiła, że bulwar stał się miejscem różnorodnych wydarzeń plenerowych. Dobrze utrzymany pod względem technicznym i estetycznym teren doskonale sprawdza
się podczas przedstawień, koncertów i wydarzeń tematycznych, jak
np. cykliczne „Dni Wisły”. Dla osób
zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem organizowane są rajdy rowerowe i spływy kajakowe.
Wpływa to na umacnianie aktywności fizycznej, a tym samym służy
profilaktyce zdrowia puławian. Podniesienie jakości terenów nadwiślańskich jest rzeczywistym zwróceniem się ku rzece. Zaowocowało
włączeniem ich do miasta, poprawą
integralności społecznej oraz wizerunku Puław. Osiągnięto tym samym wszystkie zakładane cele.
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PRZYSTANEK 4.
Skwer przy ulicy Kujawskiego
WYPOCZYNEK i GEOMETRIA
położenie na mapie: 4; dane GPS: 51° 24’ 55.789” N 21° 58’ 14.874” E
powierzchnia: 0,3 ha
skwer bez barier, jednopoziomowy, bez schodów! modernizacja w 2008 r.
projekt: Podczaszy Pracownia Architektury z siedzibą w Krakowie
W tem miejscu wypada mówić o żywych płotach, które żeby ie umiano i chciano
robić starannie, byłoby istotném dobrem dla kraju. (…) Płot, żeby był trwałym
i uzytecznym, powinien się składać z takich krzewin, które gęsto rosną, w górę nie
wystrzeliwała, same się bez podpory utrzymują; które maią kolce czyli ciernie,
i które równie do góry i od dołu pokrywała się liściem i gałązkami 8.

Skwer został założony w sercu miasta dla ubogacenia przestrzeni, w której realizowane
są zakupy i inne sprawy codzienności. Ma on służyć mieszkańcom i gościom centrum Puław
jako miejsce wypoczynku. Pośród nowoczesnej architektury galerii handlowych i budowli
użyteczności publicznej stworzono przestrzeń, w której można odetchnąć. Mając na oczach
cały ten zgiełk, nabrać dystansu, sycąc oczy zielenią i barwnymi kwiatami poczuć spokój…
8
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Dominantę
przestrzeni skweru stanowi
geometryczny ład uzyskany poprzez minimalizm małej architektury
przeplecionej formowanymi krzewami i drzewami liściastymi – w jednym
gatunku, ciętymi w formę
kubików. Od strony Powiatowego Urzędu Pracy
nowy projekt wkomponowano w istniejącą przyrodę, przyłączając ten zapożyczony krajobraz, złożony z rzędu starych drzew z przewagą lip,
do szerszej koncepcji zieleni. Zachowany starodrzew stanowi kontrapunkt dla kwiecistego
kobierca bylinowej rabaty, cieszącej oczy soczystymi kolorami od kwietnia do października.

PRZYSTANEK 5.
Skwer przy ulicy Polnej

Skwer wyposażony jest w ławki, kosze na śmieci, a także stojaki na rowery. Płyta skweru jest jednolita kolorystycznie, jednak urozmaicona fakturowo – została ułożona
z betonowych płyt przełożonych granitową kostką. W podłożu zamontowano nowoczesne
oświetlenie punktowe, umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się po zmierzchu, a jednocześnie dodające temu miejscu tajemniczości. Światło uwypukla urodę starych drzew. Grabowy żywopłot oddziela skwer od 10-stanowiskowego parkingu z miejscami postojowymi,
z uwzględnieniem kopert dedykowanych pojazdom osób niepełnosprawnych.

REKREACJA i WYPOCZYNEK (rekreacyjno-wypoczynkowy)
położenie na mapie: 5; dane GPS: 51° 25’ 12.861” N 21° 57’ 43.497” E
powierzchnia: 0,2 ha
założony w 2008 r.

Uporządkowany skwer pozytywnie wpływa na otoczenie – łagodzi silnie zurbanizowane sąsiedztwo oraz wprowadza ład przestrzenny. Stanowiąc przyjazną polanę wśród miejskiej zabudowy, wywołuje dbałość o otoczenie u gospodarzy przylegających terenów.

siłownia na powietrzu
tężnia solankowa czynna od kwietnia do października
projekt zagospodarowania: LANDMARK Pracownia Architektury Krajobrazu
Magdalena Słowik-Junko z siedzibą w Puławach
Móy cel iest zupełnie inny: chce tylko to objaśnić,
że każda cześć Ogrodu może łączyć pożytek z upięknieniem 9.

Położony w obrębie osiedla o intensywnej zabudowie skwer, łagodnie wpisany pomiędzy liczne budynki i pasaże, jest w głównej mierze miejscem wypoczynku dla mieszkańców.
Bliskość placówek oświatowych stawia go także do dyspozycji dzieci i młodzieży szkolnej.
Skwer zaprojektowany w konwencji otwartej przestrzeni, dostępnej z każdej strony, przylega
do alei spacerowej łączącej centrum miasta z Parkiem Solidarności. Teren pierwotnie został
zagospodarowany zielenią niską i średnią, zachowując przejrzystość i wrażenie przestrzeni
9
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pośród intensywnej zabudowy wielorodzinnej.
Przearanżowano układ komunikacyjny skweru oraz
położono
nowoczesną
nawierzchnię typu „Terraway”, przepuszczalną dla
wody i powietrza. Pozostałą powierzchnię pokryto zielenią, na co składają
się nasadzenia okrywowe
krzewów, drzew, klombów
bylinowych i trawników.
Centralne miejsce, jeszcze niedawno, zajmowała rabata bylinowa, wokół niej centrycznie układają się kolejne warstwy użytkowe – nadaje to skwerowi harmonii i tworzy porządek.
W 2019 roku, z inicjatywy mieszkańców miasta, w ramach Budżetu Obywatelskiego wybudowano tężnię solankową. Wykonana przez Firmę „Kryształowy Świat” tężnia jest konstrukcją
z drewna iglastego (sosna, świerk), gałęzi brzozowych oraz urządzeń do pompowania solanki. Wnętrze drewnianej konstrukcji wypełnione jest wiązkami gałązek brzozowych, na które
z góry spływa solanka, rozbijając się o poszczególne gałązki. Wytworzony w ten sposób
aerozol solny jest naturalnym leczniczym inhalatorium. Korzystanie z tężni jest nieodpłatne
i odbywa się na podstawie „Regulaminu korzystania z tężni solankowej”.

PRZYSTANEK 6.
Plac im. Fryderyka Chopina
REPREZENTACYJNY
położenie na mapie: 6; dane GPS: 51° 25’ 1.911” N 21° 58’ 19.506” E
powierzchnia: 0,7 ha

Część okręgu zewnętrznego wypełniają urządzenia sportowe – tzw. siłownia na powietrzu. Znalazły tu swoje miejsce następujące urządzenia: twister, wiosła, stepper, motyl,
a także przyrządy do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej i mięśni brzucha. Siłownia podnosi atrakcyjność skweru, sprzyja promowaniu aktywnego stylu życia – zachęca do ruchu na
świeżym powietrzu w pobliżu miejsca zamieszkania, a także nawiązywania przyjaznych relacji z innymi użytkownikami.
Skwer ujęty jest w ramę wyższych
roślin i koliście ustawionych stylowych
latarni. Dodatkowe światło dają lampy
zanurzone w nawierzchni skweru, które
tworzą magiczny klimat tego miejsca po
zmroku.
Cały skwer objęty jest monitoringiem miejskim co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców
korzystających z jego atrakcji.
26

założony w 2002 r.
projekt: PPUH BONO Bożena Wójcik z siedzibą w Kazimierzu Dolnym
Sadząc Klómby, ładnie iest brzegami umieszczać wiiące się rośliny, które, kiedy dobrze
prowadzone, splataią girlandy ozdobne i wiążą drzewa zawieszaiąc się po ich gałęziach.
Purpurowe Caprifolia, Śnieżne Klematydy przepyszne festony zaczepiają koło Klómbów
od krzewu do krzewu. Biało kwitnące wiią się między Różami, Bzami kolorowemi.
Fiałkowa Klematyda wznosi się na Kalinie białey, Ponsowe Kapryfolium miesza się mile
z Hordowiną, którey liść popielatawy przedziwnie się wtedy wydaie 10.

Skwer im. Chopina znajduje się w ścisłym centrum, przylega do Urzędu Miasta – siedziby samorządu. Zważywszy na brak w Puławach klasycznego rynku z ratuszem skwer potocznie nazywany jest placem centralnym i ma charakter reprezentacyjny. Wyraźnie zaznacza się
tu funkcja łączenia wielu obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w otoczeniu,
a także centralizowania życia. Skwer sam w sobie stanowi cel wyprawy dla mieszkańców
10
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czas odpoczynku. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie paneli fotowoltaicznych
w wykorzystując powierzchnię daszku. Ławka posiada dostęp do Internetu za pomocą routera Wifi - hotspotu, system darmowego ładowania przez gniazda USB smartfonów, tabletów, odtwarzaczy mp3. W sąsiedztwie zlokalizowano specjalną ławkę dla matek karmiących
z przewijakiem. Ta kolorowa, zadaszona konstrukcja stwarza w miarę intymne warunki dla
opieki nad małym dzieckiem.

odległych dzielnic, jest miejscem spotkań i wypoczynku. Miało to wpływ na proces projektowania rozwiązań, ponieważ jako plac centralny – miejsce otwarte i łatwo dostępne – jest
wykorzystywany dla organizacji imprez, wystaw, pokazów i wydarzeń okolicznościowych.
Ponadto odbywa się tu intensywny ruch pieszy, gdyż jest to szlak komunikacji pomiędzy
osiedlami mieszkaniowymi, siedzibami urzędów i instytucji, sklepów, przystanków komunikacji publicznej. Przechodniów zachęcają do zatrzymania się rzędy stylowych, wygodnych
ławek ocienionych parasolami regularnie posadzonych drzew.
Styl skweru określa porządek planistyczny, regularność i symetria. Urozmaicenie przestrzeni fontanną i pergolami oraz bogactwo klombów i rabat, dekorowanych kompozycjami
kwiatowymi dwa razy do roku, zapraszają do spotkań i relaksu na świeżym powietrzu, łącząc
pokolenia. Partery kwiatowe oryginalne, inspirowane ukwieceniem innych miast w Polsce
i Europie, choć w Puławach są nieco skromniejsze, budzą wielkie zainteresowanie mieszkańców, którzy od kilku już lat z niecierpliwością oczekują wiosny, by obserwować realizacje
danego sezonu.

Zorganizowany na dłuższym boku plac zabaw dla maluchów ma charakter muzyczny, co
stanowi zamierzone nawiązanie do pamięci o genialnym polskim kompozytorze – Fryderyku
Chopinie. Plac, przy otwartej kompozycji, oferuje zróżnicowane części. Ławeczki, których jest
bardzo dużo, ustawione są na różnych podłożach i skierowane w różne strony. W rezultacie
można dobrać dla siebie miejsce odpowiadające nastrojowi – być blisko strumienia ludzi lub
pozostać na uboczu. Sama infrastruktura także stwarza wybór – od miejsc minimalistycznych, ugładzonych, po zakątki z ławeczkami, romantycznie oplecione pergolami, ustawione
na żwirowych alejkach.
Na uwagę zasługuje także zimowy anturaż placu Chopina – od grudnia do lutego miejsce to czaruje magią świątecznych ozdób i ledowych światełek.

Szczególny walor stanowi tu, oprócz bogactwa zastosowanych rozwiązań, obecność
wody, która w ciepłych miesiącach z delikatnym szumem wypełnia misę fontanny i miękką
rosą otula odwiedzających.
Małą architekturę dobrano
adekwatnie do funkcji i charakteru placu. Stoliki i ławki usytuowane są w tzw. kieszeniach, co
sprzyja spotkaniom bez zakłóceń
ze strony licznych przechodniów.
W jednej z kieszeni ustawiono
ławkę solarną z autonomicznym
systemem ładowania urządzeń
mobilnych i turystycznych pod28
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PRZYSTANEK 7.
Skwer przy ul. Gdańskiej
SKWER MIEJSKI O CHARAKTERZE WYPOCZYNKOWYM
położenie na mapie: 7; dane GPS: 51° 25’ 3.863” N 21° 57’ 34.212” E

jekt zakładał pozostawienie enklawy
50 – letnich cisów w formie zielonej
ściany izolującej osiedle mieszkaniowe od jednego z głównych skrzyżowań komunikacyjnych w mieście.
Wycięcie regularnych przejść pod
koronami cisów i poprowadzenie w
nich alejek o naturalnej nawierzchni
pozwoliło na wprowadzenie zainteresowanych wypoczynkiem na nieduży,
zaciszny placyk z wygodnymi ławkami. Na zielonej ścianie zamontowano donice z kolorowymi kwiatami sezonowymi. Utworzone
zostały rabaty ziemne o efektach sezonowych. Posadzono wiosenne rośliny cebulowe: krokusy, tulipany, żonkile i kosaćce, kwitnące latem byliny: kocimiętka, liliowce, szałwia omszona
oraz jesienne: astry i rozchodniki. Uzupełniająco posadzono grupy krzewów ozdobnych od
strony ul. Piłsudskiego. Dodatkowo wiele roślin wydzielających delikatny zapach wykorzystuje
się w aromatoterapii (jałowce, kocimiętka, szałwia, sosna kosodrzewina). Pomiędzy rabatami
ustawiono 3 hotele dla owadów. Całość dopełniają wygodne ławki i niskie oświetlenie słupkowe poprawiające bezpieczeństwo ale nie zakłócające rytmu dobowego roślin i zwierząt.
Powierzchnia ta, choć niewielka, stanowi wyraźny przerywnik w gęstej zabudowie. Zastosowanie rozwiązań umożliwiających utrzymanie niskich kosztów eksploatacji i pielęgnowania poprzez różnorodność biologiczną nasadzeń i wykonanie nawierzchni z materiałów
wodoprzepuszczalnych. Skwer wpisuje się w najnowszy trend racjonalizacji gospodarki wodą
opadową, przeciwdziałając zmianom klimatycznym.

powierzchnia: 0,085 ha
założony w latach 50. XX w., przebudowa w 2018 r.
projekt: Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu
Anna Jesiołowska-Sadura z siedzibą w Puławach
Ogrody otaczaiące Domy nasze, czyli upięknienie mieysca całego mieszkania naszego,
kiedy się zblizaią do Natury, do tey prostoty pełney gustu prawdzwego,
zawsze są miłe i przywiazuiące. Nie tracą z przyrównania ich z okolicą,
owszem są z nią spoione. Nie zamkniete w zacieśnioném i opasaném miejscu,
łączą się z wdziękami, które ich otaczaią 11.

Położony w centrum miasta teren sąsiadujący z przedwojennymi kamienicami objęty jest
z dwóch stron drogami publicznymi: ul. Gdańską i ul. Piłsudskiego. Skwer jest swoistą „bramą”
do ciągu parków i skwerów biegnących przez Osiedle Wróblewskiego do Hali Sportowej. Pro11

30

Str. 4

31

sokiej jakości użytkowej i estetycznej,
ponoszącej jakość życia mieszkańców
okolicznych osiedli wielorodzinnych.

PRZYSTANEK 8.

Skwer przy ulicach Wróblewskiego/Prusa
SKWER MIEJSKI O CHARAKTERZE WYPOCZYNKOWYM
położenie na mapie: 8; dane GPS: 51° 25’ 16.867” N 21° 58’ 10.636” E
powierzchnia: 0,24 ha
zagospodarowany w 2018 r.
projekt: GRW Planning & Architecture
Grzegorz Wojciechowski z siedzibą w Warszawie
W Naturze to, co się zowie po Francuzku ‘des Contrastes’ czyli sporności, to iest mocne
i wybitne odmiany, naywspanialsze wydaią piękności. Tak na przykład przy czarney,
okropney Skale, cichy Strumyczek, na iasnozieloney łące, ciemny i gęsty gaik; przy letkiey
i powiewney Brzozie, posępna i ciężka Iodła12

Układ komunikacyjny dostosowany został do przyzwyczajeń i preferencji mieszkańców. Cały skwer pomyślany
został jako obiekt przyjazny ludziom,
roślinom i zwierzętom. Nawierzchnie
wykonane zostały z materiałów naturalnych w całości przepuszczalnych dla
wody. Główne ciągi z nawierzchni Elastopave, zaś boczne z nawierzchni mineralnej. W ciągu
nawierzchni powstały „zielone kominy” porośnięte różnymi pnączami kwitnącymi lub o pachnących liściach. Instalacje te trochę przypominają kominy Zakładów Azotowych, a w rzeczywistości stanowią swoisty zielony filtr powietrza, a także doskonałą podporę i osłonę dla specjalnie zaprojektowanych ławek parkowych. Serce skweru oddzielone jest od ulic nasadzeniami
roślin okrywowych tworzących naturalistyczny, piętrowy układ składający się z gatunków stanowiących naturalną bazę pokarmową oraz schronienie dla ptaków i drobnych ssaków, np. jeży.
Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza na terenach miast, gdzie zwierzętom coraz trudniej znaleźć miejsce do życia. Wszystkie nasadzenia wykonane są z gatunków rodzimych w różnych
odmianach by zredukować zagrożenie związane z wprowadzaniem do ekosystemu gatunków
inwazyjnych.
W południowej części skweru wyodrębniono część edukacyjną, która została wyposażona w tablice informacyjne o gatunkach roślin i zwierząt obserwowanych w okolicy oraz
puzzle i lupę.
Wychodząc naprzeciw ochronie klimatu wszystkie trawniki wykonane zostały w postaci
„łąk kwietnych” wieloletnich, koszonych dwa razy w roku. Całość dopełniają akcesoria dla
zwierząt w postaci: poidełka, hotelu dla owadów oraz domku dla jeża.
Łącznie na skwerze rośnie 23 drzewa gruszy drobnoowocowej ‘Chanticleer’, 1 500 szt.
krzewów oraz ponad 1000 szt. traw ozdobnych i bylin.

Skwer o powierzchni 2397 m2 położony jest u zbiegu ulic: Wróblewskiego i Prusa, na
skraju osiedli mieszkaniowych o wysokiej intensywności zabudowy, w sąsiedztwie miejskich
obiektów sportowych, na które składają się hala sportowa i korty tenisowe. Dawniej teren
pokryty był darnią i wykorzystywany jako skrócenie drogi przez osiedle, a także wybieg dla
psów. Aktualnie przestrzeń jest ciekawie zaaranżowana i bogato wyposażona.
Pierwszy projekt zagospodarowania skweru powstał w 2010 roku ale z uwagi na brak
środków nie został wykonany. Dopiero w 2016 roku pojawiła się szansa dofinansowania budowy skweru ze środków unijnych. Zaktualizowany projekt zakładał stworzenie przestrzeni o wy12
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W 2018 roku Miasto Puławy podzieliło działki i przekazało część terenu skweru dla Sądu
Rejonowego w Puławach i jednocześnie zakupiło teren po PPKS, z którego wydzielono działkę
pod zieleń miejską od strony Wojska Polskiego, dołączając do skweru przy ul. Lubelskiej.

PRZYSTANEK 9.
Skwer przy ul. Lubelskiej
SKWER PRZEJŚCIOWY Z MIEJSCAMI DO WYPOCZYNKU BIERNEGO
położenie na mapie: 9; dane GPS: 51° 25’ 0.011” N 21° 58’ 30.553” E
powierzchnia: 0,28 ha
założony w 2008 r., ze zmianami w 2018 r. i 2020 r.
projekt: PPUH BONO Bożena Wójcik z siedzibą w Kazimierzu Dolnym
(…) Ogrodem stać się może każde mieysce,
każda Wioska, każdy folwark, naymnieyszy zakątek 13.

Nowy fragment skweru zagospodarowany został w 2020 r. na podstawie projektu własnego Działu Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. Posadzono dwie dorodne lipy szerokolistne mające w przyszłości osłaniać jeden z głównych przystanków przesiadkowych komunikacji miejskiej i międzymiastowej; cały obszar wypełniono kwitnącymi krzewami okrywowymi
oraz trawą ozdobną.
Cały skwer jest głównie miejscem tranzytu pomiędzy wymienionymi ulicami oraz ciągiem
pieszym prowadzącym do Urzędu Miasta, kompleksu kościoła pw. MB Różańcowej wraz z plebanią, a także Komendy Policji. Progi zostały zniwelowane, umożliwiając bezpieczne poruszanie
się także osobom na wózkach. W części przylegającej do dawnego dworca PKS ustawiono nowoczesne w formie ławeczki, stwarzając przechodniom i oczekującym możliwość wypoczynku.
Ławki oddzielone zostały od parkanu dworca gęstym nasadzeniem grabów pospolitych w odmianie ‘Fastigiata’ i naturalnym pokroju oraz krzewów ozdobnych. Na wysokich starych drzewach po przeciwnej stronie pasażu zawieszono budki lęgowe dla ptaków. Skwer zakomponowano okazami roślinności okrywowej, atrakcyjnej i wzbogacającej krajobraz o każdej porze roku.
Cały pasaż, od ul. Lubelskiej, w kierunku Urzędu Miasta oraz ul. Wojska Polskiego, oprawiony został kolumnadą stylowych latarni. Z myślą o osobach zmotoryzowanych teren ten
posiada na obrzeżach dwa kilkustanowiskowe parkingi, w tym wydzielone stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Teren zieleni położony w pobliżu byłego już przystanku dalekobieżnej komunikacji publicznej ma za zadanie odciążyć i wyciszyć sąsiadujące z nim otoczenie. Znaczna ilość obiektów użyteczności publicznej oraz intensywny ruch pieszy i drogowy w tej okolicy – na ulicach
Lubelskiej i Wojska Polskiego – potęgują wrażenie miejskiego pośpiechu. Znakomicie łagodzą
je otwarte enklawy zieleni widoczne i dostępne z każdej strony. Roślinność jest tak dobrana,
że pozostawia przestrzeń otwartą, a jednocześnie na każdej wysokości wzrok napotyka interesujące formy natury. Możemy tu znaleźć ciekawe odmiany znanych gatunków drzew, np.:. robinia akacjowa ‘Frisia’, buk pospolity „Purple Fountain’ czy magnolia Loebnera ‘Leonard Messel’.
13
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Warto przypomnieć, że przed modernizacją przeprowadzoną w 2008 r. dzisiejszy
skwer był terenem zaniedbanym, rozjeżdżanym przez samochody, tym samym – niebezpiecznym i pozbawionym estetyki. Rolę chodnika pełniły betonowe płyty, przestrzeń ograniczały betonowe murki oporowe pokryte okładziną z masy lastrykowej. Na niewielkim
placu z kostki (28,86 m2) znajdowała się piaskownica. Teren nie posiadał urządzonej zieleni.
Modernizacja została powiązana z uporządkowaniem większego obszaru funkcjonalnego.
Przebudowano węzeł komunikacyjny przy hali sportowej oraz urządzono parking, co umożliwiło definitywne wyprowadzenie samochodów z obszaru dedykowanego pieszym i wypoczynkowi mieszkańców. Uwolniony plac pomieścił nowe alejki spacerowe z kostki brukowej, a także plac zabaw dla dzieci na bezpiecznym podłożu syntetycznym. Dzieci mają do
dyspozycji atrakcyjną karuzelę oraz dwa bujaki. Dla opiekunów ustawiono w bezpośredniej bliskości ławeczki oraz kosze na śmieci. Profesjonalnie urządzono zieleń dostosowaną
do funkcji wypoczynku i rekreacji stawianej temu miejscu, wprowadzając rośliny wysokie,
średnie oraz grupy krzewów do zabezpieczenia skarp. Trawniki pokrywają powierzchnię
1440 m2. Nowe nasadzenia komponują się z dwoma starymi, okazałymi drzewami. Parking
przylegający do placu zabaw został oddzielony rzędem piennych karagan podsadzonych
żółto-pomarańczową tawułą japońską.

PRZYSTANEK 10.
Skwer przy Alei Partyzantów
SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY Z PLACEM ZABAW
położenie na mapie: 10; dane GPS: 51° 25’ 7.22” N 21° 58’ 10.545” E
powierzchnia: 0,23 ha
założony w 2008 r.
projekt: PPUH BONO Bożena Wójcik z siedzibą w Kazimierzu Dolnym
Trafi się czasem, że są położenia gdzie nie ma ani rzéczki, ani widoku, ani doliny, ani pagórka.
W tym przypadku, kiedy wcale nie ma żadney pmocy, tém bardziey pracować trzeba,
żeby swóy Ogród drzewami przyozdobić. Wtedy iuż nie szukaiąc widoków,
należy i owszem, aby otwory miedzy Klómbami inne Klómby ukazywały.14

Pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy Alei Partyzantów a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji znajduje się wewnętrzny teren zielony o powierzchni całkowitej 2254 m2, dedykowany wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców. Jest to skwer dwupoziomowy, spinający
dwa zwrócone ku niemu budynki wielorodzinne położone na różnej wysokości.
14
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PRZYSTANEK 11.
Błonia
ŁĄKA MIEJSKA, MIEJSCE IMPREZ PLENEROWYCH
położenie na mapie: 11; dane GPS: 51° 24’ 59.055” N 21° 59’ 21.558” E
powierzchnia: 4,5 ha
zagospodarowany w 2018 r.
Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy: Pracownia Architektury
Krajobrazu Landmark, Magdalena Słowik-Junko z siedzibą w Puławach;
Projekt: Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu
Anna Jesiołowska-Sadura z siedzibą w Puławach, 2017 r.

nych. Z jednej strony przylega do boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 1 im. KEN oraz utworzonego kilka lat temu miejskiego boiska trawiastego do piłki nożnej,
z drugiej – graniczy z ul. Słowackiego. Teren przez wiele lat funkcjonował bez programu użytkowego. Obszar ten, niegdyś podmokły, jest intensywnie zmeliorowany poprzez sieć drenarską oraz otwarte rowy. Czasowo, po ulewach, burzach i wiosennych roztopach występuje tu
zjawisko stagnującej wody. Projekt zagospodarowania Błoni powstawał stopniowo od 2009 r.
Początkowo była to koncepcja opracowana przez Pracownię Architektury Landmark, Magdalena Słowik-Junko z siedzibą w Puławach, która zakładała stworzenie parku sportowo –
rekreacyjnego. Brak możliwości finansowania zadania spowodował odłożenie w czasie prac
projektowych. Pojawienie się szans na finansowanie ze środków zewnętrznych wpłynęło na
wznowienie prac nad zagospodarowaniem błoni. W 2016 roku wykonano „Program Funkcjonalno-Użytkowy Błoni w Puławach”, który stanowił element spójnej koncepcji inwestycyjnej
zmierzającej do rewitalizacji obszaru wyznaczonego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych. Założono, że projekt ten powinien spełniać wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miasto Puławy z rozważeniem propozycji
rozwiązań i wyposażenia składanych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego,
konsultacji społecznych oraz radnych jak również wniosków „Opinii geotechnicznej z badań
podłoża gruntowego terenu Błoń przy ul.Słowackiego i Kaniowczyków w Puławach” (2015 r.),
wytycznych priorytetowych dla Działania 2.5 POIiŚ 2014 – 2020 „Poprawa jakości środowiska
miejskiego”. Przyjęcie tego dokumentu umożliwiło aplikacje o środki unijne na zagospodarowanie Błoni.
W 2017 roku, na bazie dotychczasowych dokumentacji powstał projekt „Zagospodarowani błoni miejskich w Puławach” wykonany przez Pejzaże – Pracownię Architektury Krajobrazu Anna Jesiołowska-Sadura. Realizacja projektu objęła cały rok 2018. Obszar objęty
opracowaniem został podzielony na kilka stref ze zróżnicowanym programem funkcjonalno-użytkowym, w tym: strefa zabawy w naturalnej przestrzeni zieleni, strefa urządzeń sportowo rekreacyjnych z wykorzystaniem urządzeń interaktywnych oraz strefa otwarta – centrum błoni.
Strefa leśna to część Błoni porośnięta starodrzewem jest zacieniona, sprzyjająca wypoczynkowi w okresie letnim. Posadzono tu liczne gatunki krzewów okrywowych tworzące

Drzewa, póki młode, wznaszaią się giętko w górę. W tey porze maią w sobie letkość i powienośc
przyiemną: ale powziąść nie mogą prawdziwey okazałościi proporcyi, dopóki nie doydą całego
swego wzrostu. O tym naypierwey powinien pamiętać Sadzący i tak mieszać drzewa, żeby
z czasem iedne drugich nie ćmiły, nie psuły i nie dusiły. Szczęśliwy ten, który zastanie na gruncie
swoim drzewa stare. Łatwiey mu czekać skutku swoiei pracy, swoiego starania. Siedząc pod ich
cieniem, układa dalsze roboty, błogosławiąc Oyca czyli Dziada, że ie posadził. Dobrzeby było
dla Pokoleń przyszłych, gdyby każdy gotował im też same uszczęśliwienia15

Teren błoni zlokalizowany jest w starej dzielnicy poza centrum miasta, pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi o wysokiej intensywności zabudowy i osiedlem domów jednorodzin15
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rozległe rabaty pod drzewami. W tej części
zlokalizowana jest część edukacyjna parku zawierająca tablice z gatunkami roślin
i zwierząt oraz terenowe gry edukacyjne,
a także część rekreacyjna dla dzieci starszych w postaci 2 drewnianych placów zabaw oraz linarium na nawierzchni naturalnej.
Zrezygnowano z planowanego w PFU parku
linowego z uwagi na obowiązujące przepisy (rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – minimalna odległość placów zabaw
od linii rozgraniczającej ulicy 10 m). Pośród
drzew zamontowano hamaki oraz huśtawkę
”bocianie gniazdo”. Od strony ul. Kaniowczyków ustawiono toaletę samoczyszczącą,
poidełko dla ludzi i zwierząt oraz parking
na ok. 40 samochodów o przepuszczalnej
nawierzchni. W sąsiedztwie parkingu ulokowano park dla psów z wyposażeniem na
powierzchni ponad 1000 m2. Obiekt jest
ogrodzony, ze specjalnymi strefami wejścia
i wyjścia uniemożliwiającymi ucieczki zwierząt z wybiegu. Wyposażenie wybiegu dla
psów stanowią liczne przeszkody: płotki,
pochylnie, równoważnie, talerzyki przeznaczone zarówno dla dużych jak i mniejszych
zwierząt.
Strefa otwarta – nasyp z tarasami
widokowymi zaproponowany mniejszy obszarowo ale wyższy o wys. ok. 2 – 2,5 m
z leżakami, zimą może służyć jako górka na
sanki. Rabaty z traw ozdobnych oraz gatunków znoszących zmienny poziom wód
w kształcie ślimaka z przejściami płyt betonowych imitujących drewno. W otoczeniu
trawiastej rabaty usytuowano plac zabaw
o powierzchni ok. 400 m2 z urządzeniami
interaktywnymi i integracyjnymi (urządzenie muzyczne) na nawierzchni poliuretano40

wej EPDM. Teren dedykowany najmłodszym
dzieciom wyposażony jest w urządzenie
wielofunkcyjne dostosowane do dzieci niepełnosprawnych z przylegającą do niego
zjeżdżalnią. Obok ustawiono potrójną huśtawkę wahadłową dla dzieci w różnym wieku i w różnym stopniu niepełnosprawności.
Wyposażenie uzupełnią kiwaki sprężynowe
oraz zestaw urządzeń muzycznych (bębny,
ksylofony, dzwony rurowe). Dodatkowo na
placu zamontowano urządzenie interaktywne – śpiewający słoń. Słoń opowiada bajki,
odgrywa piosenki. Dziecko kręci ogonem,
dzięki czemu wytwarza prąd i zapewnia
energię do działania urządzenia. Tarasowa
budowa tej części parku daje możliwości
wykorzystania terenu na organizację kina
letniego lub innych imprez plenerowych
(przyłącza energetyczne). Strefa wzdłuż
boiska cechująca się najwyższym poziomem
wód gruntowych została wykorzystana jako
rezerwuar bioróżnorodności. Posadzono
tu wierzby w kilku odmianach, bzy czarne,
trzmieliny, trawy ozdobne, kosaćce, krwawnice i tarczownice. W obniżeniu terenu założono łąkę kwietną z odpowiednim ukształtowaniem terenu i skierowaniem wody do rowu. Wśród roślinności ustawiono domki dla owadów
i jeży. W części zachodniej zlokalizowana jest siłownia zewnętrzna dla dorosłych, stoliki piknikowe, stoliki do gier i stół do tenisa stołowego. W wydzielonych kwartałach nawierzchnię
pod urządzeniami stanowią bezpieczne maty przerostowe, wokół teren z krat trawnikowych.
Pośród traw ozdobnych ulokowano jedną z dwóch, bogato wyposażoną siłownię na powietrzu.
Łącznie siłownie obejmują 13 stanowisk dwustronnych do ćwiczeń wraz ze szczegółowymi
instrukcjami użytkowania.
W części południowej od istniejącego
nowego parkingu przy ul. Norwida urządzono labirynt ze strzyżonych krzewów
o zróżnicowanej wysokości, łąkę dwukośną
oraz urozmaicające teren pagórki trawiaste z wyznaczonym przejściem z okrągłych
płyt betonowych imitujących drewno. Następnie w kierunku wschodnim znajduje
się siłownia street Workout z urządzeniem
41

interaktywnym DJ post. Jest to ciekawa
propozycja umożliwiająca wzmacnianie
muzyki smartfonu bez użycia kabli, prądu
i W-Fi. Użytkownik sam wytwarza energię
do działania urządzenia kręcąc kołem. Nawierzchnia pod urządzeniami to bezpieczne maty przerostowe, a wokół teren z krat
trawnikowych.
Główne ciągi stanowiące skróty komunikacyjne łączące ulice otaczające teren błoni
wykonano z nawierzchni twardej umożliwiającej bezpieczny ruch pieszy oraz jazdę rolkami,
rowerem. Dopełnieniem są ciągi piesze o nawierzchni mineralnej ulepszonej połączone mostkiem przez istniejący rów odwadniający. Teren wyposażono w oświetlenie parkowe, zastosowano słupy drewniane 4 m oraz niższe oświetlenie wzdłuż ciągów uzupełniających. Funkcję
dekoracyjną pełnią betonowe kule podświetlane nocą światłem o zmiennej barwie; ustawione
na specjalnie zaprojektowanych rabatach, przy wejściach do parku, stanowiąc niejako zaproszenie do jego odwiedzenia.

PRZYSTANEK 12.
Zadrzewienie przy ul. Konopnickiej

Cały teren parku objęty jest systemem miejskiego monitoringu co znacznie poprawia
bezpieczeństwo w tej części miasta. Całość dopełniają elementy małej architektury – stylowe
ławki, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne. Nie zapomniano również o czworonogach
w parku. Poza wybiegiem dla psów ustawiono dystrybutory na woreczki na psie odchody oraz
psie pisuary. Zlokalizowane w sąsiedztwie toalety poidełko zaopatrzono w miskę dla psów.
Przy zagospodarowywaniu terenu uwzględniono stare dęby i sosny. Dwa dęby rosnące
w sąsiedztwie parkingu od strony ul. Kaniowczyków uznane zostały Uchwałą Nr LXX/412/94
Rady Miasta Puławy z dnia 26.05.1994 r. za pomniki przyrody.

SKWER LEŚNY/ TEREN ZADRZEWIONY O CHARAKTERZE LEŚNYM
położenie na mapie: 12; dane GPS: 51° 25’ 9.7” N 21° 59’ 21.814” E
powierzchnia: 0,82 ha
teren leśny
Klony, Iawory, gęsto sutemi liśćmi okryte, przedzielaią przyjemnie inne drzewa. Osiczyna listkiem drżący i gładką
korą, Iesion zdobi letkością, którą naymnieyszy wiatr kołysze. Te ostatnie drzewa przyzwoitsze są w gminie
między innemi, niżeli same. Bo ieżeli Dąb czy Iodła przez swoią siłę oznaczaią, że żadney nie potrzebuią
podpory; powiewne i kołysaiące drzewa lepiey się wydaią, kiedy ich gałązki igrają pomiędzy innemi 16.

W starej części miasta, w osiedlu domów jednorodzinnych pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Sienkiewicza, znajduje się naturalny teren leśny. Dojazd do niego możliwy jest ulicą Konopnickiej. Jest
to teren szczególny – fragment żywej natury z trzech stron otoczony domami jednorodzinnymi,
zaś na wprost ul. Konopnickiej – domknięty ogrodami działkowymi. Wzdłuż tychże ogrodów, przy
ogrodzeniu, biegnie szeroka wydeptana ścieżka łącząca ulicę Słowackiego z ulicą Sienkiewicza.
Jest to prawdopodobnie zadrzewienie porolne. Wysokie, 50-letnie drzewa sosnowe przemieszane z dębami i klonami nie zamykają widoku na okolicę. Spośród tych mieszanych drzew rośnie
także kilka wysokich brzóz. Choć podłoże jest jałowe, co manifestuje się interesującymi dla obserwacji licznymi deformacjami pni oraz niską produktywnością drzewostanu, to przy nagich strzelistych konarach rosną niższe, dzikie krzewy, a runo jest bogate, głębokie, prawdziwie leśne… Na
drzewach umieszczono budki lęgowe dla ptaków, dzięki czemu zamieszkuje ich tu znaczna ilość.
16
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Teren nie jest wykorzystany. Stanowi zwyczajowy skrót komunikacyjny pomiędzy osiedlami oraz nosi znamiona użytkowania w charakterze drogi dojazdowej do otaczających go
posesji. Posiada jednak niezaprzeczalne walory – jest to piękne, ciche miejsce, urozmaicone
dzięki wypiętrzeniu w części centralnej, zryte korzeniami, pokryte pozostałościami wegetacji
– jak gałęzie czy opadłe liście, przez co, mimo surowości tej przestrzeni, odnosi się wrażenie
przebywania na łonie natury nienaruszonej przez człowieka.
Od kilku lat w lasku prowadzone są podstawowe prace sanitarne zmierzające do podniesienia jakości tej przestrzeni. Polegają one na likwidacji podrostu drzew i krzewów ekspansywnych zacieniających i ograniczających widoczność oraz usuwanie drzew obumarłych lub zamierających. Docelowo planuje się wykorzystanie pierwotnych walorów tego miejsca, wzmocnienie
jego leśnego charakteru, a jednocześnie wprowadzenie urządzeń sportowych zachęcających
do aktywnego wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

Pomiędzy ulicami Słowackiego i Kraszewskiego rozciąga się mały lasek. Z jednej strony
graniczy z blokami mieszkalnymi, z drugiej – z parafią pw. św. Brata Alberta oraz prywatną posesją. Cała powierzchnia, łącznie ze skarpą, która stromo spada ku ul. Słowackiego, porośnięta
jest 40-letnim młodnikiem dębowym. Drzewa są smukłe i liczne, rosną blisko siebie. Bardziej
stroma – lewa część skarpy, została umocniona u podnóża betonowym murkiem zabezpieczającym ją przed obsunięciem. Część prawa – schodzi łagodniej, bez barier łącząc się z chodnikiem
biegnącym wzdłuż ul. Słowackiego. Od strony bloku mieszkalnego (ul. Słowackiego 24-26) skarpa objęta jest betonowym murem i płotkiem. W wyższej partii lasek na skos przecina zniszczona
droga częściowo ułożona z płyt chodnikowych, prowadząca od bloków przy ul. Słowackiego do
głównego wejścia kościoła przy ul. Krasickiego. Teren zachowuje surowy, naturalny charakter,
stanowiąc fragment dziewiczej przyrody zaskakujący swoją obecnością w samym środku osiedla budynków mieszkaniowych. Podłoże lasku, nierówne i dzikie, nie jest łatwo dostępne.
Prace pielęgnacyjne ograniczają się do usuwania posuszu i zbierania nieczystości. W dłuższej perspektywie, tak jak dotychczas, teren powinien pełnić funkcję izolacyjną oraz stanowić
naturalny rezerwuar zieleni. Brak wyznaczonych ścieżek nie jest przeszkodą, by wspinać się po
skarpie i poruszać pośród drzew. Skarpa, choć niewielka i na pierwszy rzut oka nieszczególnie
atrakcyjna, stanowi w architekturze miasta niespodziewany powrót do czystej i prostej w formie natury. W tym leży urok i największa wartość tego miejsca.

PRZYSTANEK 13.
Zadrzewienie przy ul. Słowackiego
SKWER LEŚNY/ TEREN ZADRZEWIONY O CHARAKTERZE LEŚNYM
położenie na mapie: 13; dane GPS: 51° 25’ 6.882” N 21° 59’ 14.708” E
powierzchnia: 0,4 ha
teren leśny
Dąb w poważney postaci swoiey naypyszniey się wydaje, kiedy sam panuie: iego rodzaj, rozłożystość
gałęzi, rozpościeranie śmiałe i dalekie nie dozwala drobniejszym wzmagać się wkoło siebie. Ieżeli
w lesie mnóstwo Dębów razem wzrastających, a przez to sobie nie mogących szkodzić, sutym iest
bogactwem dla Właściciela; w Ogrodzie, czy wkoło Budynku lub w obrazie,
Dąb szczególny, wyniosły, stary, iest zawsze naypięknieyszym 17.
17
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PRZYSTANEK 14
Zieleniec przy ul. Słowackiego
TEREN ZADRZEWIONY O CHARAKTERZE LEŚNYM
położenie na mapie: 14; dane GPS: 51° 25’ 11.443” N 21° 59’ 14.307” E
powierzchnia: 0,14 ha
teren zadrzewiony
45

W ogóle dróżki i ścieszki robiąc, należy śledzić te, które potrzeba wyznacza,
i których miejscowe wypadki zdaią się wymagać19.

Po obraniu mieysca, naywiększa ozdoba w sadzeniu Ogrodów, naywieksza ich
piękność zawiera się w dobieraniu Drzew, Krzewów i Roślin; to iest w przystosowaniu
cieniów, zieloności, kształtu, kwitnienia, wysokościi gatunków18.

Omawiany teren oddziela kilka budynków jednorodzinnych
od ul. Słowackiego i stanowi niejako pozostałość po dawnym zadrzewieniu leśnym charakterystycznym dla tego rejonu miasta.
Dominują tu dorodne dęby i sosny, a w podszycie współcześnie
sadzone lipy i spontanicznie pojawiające się drzewa owocowe.
Widok z góry pokazuje iż niemal cały teren zieleńca pokryty jest
koronami drzew. Stanowi on niezaprzeczalnie ważny rezerwuar
zieleni naturalnej w mieście. Przez zieleniec poprowadzone są
drogi dojazdowe do posesji prywatnych, podkreślone samowolnymi nasadzeniami żywopłotowymi.

Skwerek przy ul. Sieroszewskiego to zaledwie 500 m2 przestrzeni wygospodarowanej
pomiędzy budynkami, przy przedłużeniu pasa drogowego ul. Sieroszewskiego. Łączy funkcją wypoczynkową budynki osiedla mieszkaniowego o wysokiej intensywności zabudowy
z placówkami oświatowymi – Zespołem Szkół Technicznych i Młodzieżowym Domem Kultury,
który mieści się po drugiej stronie drogi wewnątrzosiedlowej w zabytkowej willi z ogrodem
(ul. Sieroszewskiego 4).
Opisywany teren został zagospodarowany w 2009 roku, a efektem prac było uporządkowanie przestrzenne oraz nadanie temu terenowi funkcji skweru. Wykonano prace obejmujące
urządzenie zieleni niskiej, średniej i wysokiej, wykonano nawierzchnię, wyposażono skwerek
w elementy małej architektury, tj. ławki i kosze. W miejscu dawnego przedeptu przeprowadzono ciąg pieszy w kierunku osiedla mieszkaniowego, uznając potrzebę komunikacyjną naturalnie wskazaną przez użytkowników. Połączono w ten sposób przestrzennie i organizacyjnie
ciągi piesze w obrębie osiedla i pasa drogowego w ulicy Sieroszewskiego.
Urządzenie skwerku przyczyniło się do podniesienia estetyki przestrzeni miejskiej.
Skwerek stał się miejscem spotkań i wypoczynku – przyciąga mieszkańców osiedla, którzy
dzięki funkcjonalnie przygotowanej przestrzeni spędzają na powietrzu więcej czasu, jednocześnie nawiązując i pogłębiając więzi społeczne. Uporządkowanie układu komunikacyjnego
przełożyło się także na poprawę poziomu bezpieczeństwa pieszych.

PRZYSTANEK 15.
Skwer przy ul. Sieroszewskiego
SKWEREK WYPOCZYNKOWY
położenie na mapie: 15; dane GPS: 51° 25’ 4.221” N 21° 58’ 39.9” E
powierzchnia: 0,05 ha
rok założenia: 2009
projekt: Pracownia Architektury LANDMARK
Magdalena Słowik-Junko z siedzibą w Puławach
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Skarpy od strony rzeki oraz drogi
prowadzące do portu wzmocnione zostały gabionami, tj. metalowymi konstrukcjami wypełnionymi kamieniem.
Główny plac skweru otoczony jest
ciągami spacerowymi o przyjaznej środowisku nawierzchni mineralnej (typ
„HanzaVia”). W ciągu alejek umieszczono gabionowe donice, w których swoje
miejsce znalazły klony polne podsadzone purpurowymi jeżówkami. Dookoła
nich rozstawiono ławki oraz stoliki szachowe. Najbardziej wysunięty w kierunku rzeki cypel zaaranżowano jako punkt
widokowy dla miłośników przyrody; zlokalizowano tu lunetę oraz ławeczki.

PRZYSTANEK 16.
Skwer przy ul. 6 Sierpnia
REKREACJA I WYPOCZYNEK
położenie na mapie: 16; dane GPS: 51° 25’ 13.268” N 21° 56’ 56.551” E
powierzchnia: 0,2 ha

Centralną część skweru zajmuje
integracyjny plac zabaw w formie statku wyposażonego w zjeżdżalnię, drabinki, drążki i podesty, przystosowany
dla dzieci na wózkach. Zieleń skweru składa się z grup bylin i traw ozdobnych tworzących
nastrojowe dopełnienie jego wystroju. Szum traw, pastelowe kolory i aromat bylin przypominają o bliskości rzeki i przyjemnościach letniego wypoczynku. Wyposażenie skweru w stojak
na rowery pozwala na korzystanie z jego atrakcji przez miłośników dwóch kółek. Nocna
iluminacja zieleni oraz oświetlenie wraz z monitoringiem czynią skwer miejscem urokliwym
i bezpiecznym dla użytkowników także w godzinach wieczornych.

rok założenia: 2014
projekt: ARPLAN Piotr Klimkiewicz z siedzibą w Puławach
Ponieważ sadzenie drzew pierwszą iest robotą w Ogrodzie, od tego naypierwey zacznę.
A nim objaśnię sposób układania onych, kreślić będę niektóre piękności i użytki
tych ozdób Ogrodowych i Siedlisk naszych. (…) Ogrody, Drzewa, krzewy i sadzenie ich,
wiele dni moich osładzały. Nie raz, pod ich cieniem chodząc, żal i troski zmniejszone były;
a między kwitnącemi roślinami, chwile zdawały się pogodniejsze20.

Skwer położony jest w zachodniej części miasta, w pobliżu portu rzecznego nad rzeką
Wisłą. Lokalizacja pomiędzy nowoczesną Mariną a Bulwarem Nadwiślańskim czyni z niego
atrakcyjne miejsce spotkań oraz obserwacji przyrodniczych.
20
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PRZYSTANEK 17.
Skwer Św. Jana Pawła II
SYMBOLIKA i SZACUNEK
położenie na mapie: 17; dane GPS: 51° 25’ 3.034” N 21° 58’ 24.376” E
powierzchnia: 0,42 ha
rok założenia: 2014/2015
projekt: Biuro Zieleni Miejskiej w Puławach, arch. kraj. Ewelina Grądz
Każdy monument, wypływaiący z prawdziwey Czułości, interesować powinien, choćby był i najprostszy.
Pierwsza podług mnie uwaga powinna bydź względem mieysca: trzeba, żeby się stosowało do rzeczy
i dobrze było wybrane. Nigdy na odsłonionym całkiem widoku: nigdy tak wysadzone, żeby zewsząd
wpadało w oczy i iuż do uprzekrzenia się pokazywało, nim ieszcze wiedzieć można, co to znaczy.

W 2015 roku wykonano
nową aranżacji zieleni, która
zakładała usunięcie wiekowych zimozielonych krzewów
będących w niezadowalającej
kondycji zdrowotnej, znikomej estetyce i ich zastąpienie
nowymi egzemplarzami roślin
w prostym, geometrycznym
układzie kompozycyjnym. Plac z pomnikiem papieża w kształcie rombu został obsadzony
dookoła sezonowymi roślinami kwitnącymi (bratki, begonie stalekwitnące, aksamitki), zachowując charakterystyczną biało-żółtą kolorystykę papieską. Pomnik zyskał również zielone
tło zbudowane z kolumnowych sosen czarnych, dzięki czemu została zamknięta przestrzeń
widokowa i uzyskano wnętrze kompozycyjne pełniące rolę wypoczynkową, kontemplacyjną.
Całość założenia dopełniają rośliny kwitnące naprzemiennie przez cały sezon wegetacyjny
– krzewuszki cudowne, hortensje drzewiaste i bukietowe, liliowce ogrodowe, mahonie pospolite, kocimiętki Faassena oraz rośliny zimozielone – cisy pospolite, sosny górskie, bukszpany
drobnolistne. Skwer ze względu na panujące tam zróżnicowane warunki świetlne został podzielony na część z nasadzeniami roślin światłolubnych i cienioznośnych. Do nasadzeń użyto
łącznie około 2500 szt. materiału roślinnego. Wzdłuż ciągu pieszego od strony POK Dom
Chemika posadzono rząd platanów klonolistnych. Na placu oraz na osi pomnika pojawiły się
wygodne ławki sprzyjające kontemplacji, obserwacji oraz odpoczynkowi.
Teren przylegający do skweru wymaga jeszcze rewitalizacji. Od zachodu graniczy z POK
Dom Chemika i jego zagospodarowanie możliwe będzie po zakończeniu prac budowlanych
przy przebudowie obiektu Mediateki. Wschodnia część terenu, przy granicy z Komendą Policji stanowi ciąg pieszy łączący kościół pw. Matki Bożej Różańcowej z ul. Wojska Polskiego.
W przeszłości ta promenada wysadzona była klonami zwyczajnymi w betonowej obudowie,
których stan zachowania ulega pogorszaniu i jest systematycznie wymieniany na rząd miłorzębów dwuklapowych.

Skwer Świętego Jana Pawła II zlokalizowany jest w centrum miasta, przy budynkach
użyteczności publicznej i głównych ciągach komunikacyjnych. To teren reprezentacyjny z pomnikiem papieża Jana Pawła II wpisanym do ewidencji miejsc pamięci narodowej. Przy lokalizacji pomnika zaadoptowano istniejącą dawniej na tym terenie zieleń głównie zimozieloną. Na
wniosek mieszkańców miasta w 2014 roku zdecydowano o rewitalizacji skweru.
Projekt przebudowy skweru powstał w Biurze Zieleni Miejskiej i objął obszar o powierzchni ponad 2 000 m2. Zmieniono układ komunikacyjny wraz z nawierzchnią, tworząc większy plac
wokół pomnika Ojca Świętego z jednym, szerokim wejściem od frontu. Ten etap prac zakończono w 2014 roku.
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PRZYSTANEK 18.
Plac rekreacyjno-sportowy
przy ul. Kochanwskiego/Sienkiewicza

PRZYSTANEK 19.
Skwer przy ul. Legionu Puławskiego

REKREACJA I WYPOCZYNEK

REKREACJA I WYPOCZYNEK

położenie na mapie: 18; dane GPS: 51° 25’ 22.046” N 21° 59’ 9.547” E

położenie na mapie: 19; dane GPS: 51° 24’ 48.065” N 21° 58’ 59.235” E

powierzchnia: 0,2 ha

powierzchnia: 0,32 ha

rok założenia: 2015

rok założenia: 2015

projekt: zagospodarowanie – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDIMER”
Sp. z o.o z Puław; zieleń – LANDMARK Pracownia Architektury Krajobrazu
Magdalena Słowik-Junko z siedzibą w Puławach.

projekt koncepcyjny: Pejzaże Pracownia Architektury Krajobrazy
Anna Jesiołowska-Sadura z siedziba w Puławach, projekt zagospodarowania:
Pracownia Projektowa MEGAM Janusz Malinowski z siedzibą w Chełmie

Trafi się czasem, że są położenia, gdzie nie ma ani rzeczki,
ani widoku, ani doliny, ani pagórka. (str. 17)

Plac rekreacyjno-sportowy znajduje się na osiedlu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Kochanowskiego w Puławach. Teren z jednej strony graniczy z posesjami prywatnymi,
zaś od wschodu znajduje się parking na samochody osobowe (około 38m.p.).
Na miejscu urządzono bezpieczny, nieduży plac zabaw dla dzieci na którym wydzielono obszar z urządzeniami fitness. Cały teren na obrzeżach zagospodarowany został zielenią izolacyjną
(od ulic i parkingów) oraz ozdobną. Kompozycja z krzewów o kolorowych liściach, bylin kwitnących
oraz traw ozdobnych umożliwiła wydzielenie wnętrza krajobrazowego przypisanego do tego
obiektu. Dopełnienie stanowią elementy małej architektury: ławka, kosz na śmieci, oświetlenie.
Teren stał się chętnie odwiedzanym miejscem rekreacji dla mieszkających w pobliżu rodzin
z dziećmi.
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Kto jest w stanie przyozdabiać swóy Ogród Budowami w iakimkolwiek bądź gatunku,
powinien w tem pomiarkowanie zachować. Gęsto w małem mieyscu napchany Ogród,
iest rzeczą, która męczy oczy, obraża gust, a psuie naturę. (str. 39)

Skwer położony jest wewnątrz dużego osiedla mieszkaniowego o wysokiej intensywności zabudowy, pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Legionu Puławskiego. Ogród powstał
w strefie niezagospodarowanej, wykorzystywanej przez dzieci jako boisko osiedlowe. Teren
sprawiał wrażenie zaniedbanego, pozbawiony był jakiejkolwiek zieleni wyższej. Wykonana
w 2009 roku koncepcja projektowa objęła zarówno teren dzisiejszego skweru jak i nieruchomości sąsiednie łącząc je w całość kompozycyjną, lecz nadając im różne programy użytkowe. Najwcześniej zagospodarowano skwer przy ul. Legionu Puławskiego. Prace projektowe
ukończono w 2014 r., natomiast realizacja skweru nastąpiła w kolejnym roku kalendarzowym.
W terenie wydzielono kilka stref przeznaczonych do aktywnego spędzania czasu, wśród nich
bogato wyposażoną siłownię plenerową, zespół drabinek gimnastycznych do street workoutu
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oraz nieduży plac zabaw dla
dzieci najmłodszych ze zjeżdżalnią, karuzelą i bujakami.
Na pozostałej części skweru
urządzono zasobny w zieleń
i elementy małej architektury teren do wypoczynku.
Wszystkie nawierzchnie na
skwerze wykonano w technologii przepuszczalnej dla
wody i powietrza, w tym
ciągi piesze z mieszanki mineralnej, natomiast strefy
wokół urządzeń do ćwiczeń
z bezpiecznej kraty trawnikowej. Taka technologia w połączeniu z licznymi nasadzeniami traw
ozdobnych, bylin oraz krzewów okrywowych powoduje iż na skwerze nie obserwuje się charakterystycznych dla zmian klimatycznych okresowych podtopień lub wysychania.
Cały teren skweru jest nieogrodzony, izolację od dróg i parkingów osiedlowych stanowi
zieleń okrywowa i żywopłotowa, która pełni w tym miejscu rolę szczególną. Posadzone wysokopienne drzewa gatunków: kasztanowiec czerwony ‘Briotii’, dąb czerwony, lipa srebrzysta
’Varsaviensis’, platan klonolistny, klon zwyczajny ‘Princeton Gold’ oraz klon zwyczajny ‘Drumondii’ stanowić będą za kilka lat szkielet ogrodu, dając cień i wytchnienie dla odwiedzających go
mieszkańców. Charakterystyczną cechą skweru są liczne nasadzenia traw ozdobnych tj. rozplenica japońska, miskant cukrowy, molinia trzcinowata, miłka okazała oraz bylin: kocimiętka
i liliowiec ogrodowy. Znajdziemy tu też pojedyncze egzemplarze ciekawych gatunków
drzew i krzewów, w tym:
morwa biała odm. płacząca,
glediczia trójcierniowa w odm.
‘Sunberst’, surmia bignoniowa
‘Aurea’, brzoza pożyteczna czy
dereń kousa, wierzba całolistna ‘Hakuro-nishiki’.
Skwer jest więc chętnie
odwiedzany zarówno przez
dzieci, miłośników aktywności fizycznej jak i chcących
znaleźć miejsce wypoczynku
biernego.
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PRZYSTANEK 20.
Zieleniec przy ul. Piłsudskiego
WYTCHNIENIE W CENTRUM MIASTA
położenie na mapie: 20; dane GPS: 51° 25’ 0.51” N 21° 58’ 6.567” E
powierzchnia: 0,11 ha
rok założenia: ??????
Monumenta w każdym rodzaju powinnyby bydź celem i skutkiem Czułości lub Dowcipu;
tym czasem naywiecey ich stawia Próżność albo Naśladowanie.

Teren zieleńca wydzielony został w 2018 roku i przekazany do utrzymania przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach łącznie z przedłużeniem Al. Królewskiej. Przedtem działka
stanowiła pas drogowy drogi krajowej w obrębie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Lubelskiej,
Centralnej i Partyzantów. Od czasów powojennych w obrębie obecnego skweru lokalizowane były monumenty danego okresu historii Państwa Polskiego. Tuż po wojnie wzniesiono
tu pomnik w kształcie trzech wysmukłych kolumn z napisem na cokole: „Bohaterom Armii Radzieckiej poległym na polu chwały walczącym bohatersko za wolność i niezależność
ZSRR i za wyzwolenie narodu polskiego spod faszystowskiego jarzma niemieckich zaborców. Powiatowa i Miejska Rada Narodowa V 1945 r.” Wokół pomnika znajdowała się kwatera żołnierzy Armii Radzieckiej poległych podczas walk o wyzwolenie, ekshumowanych
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w latach 1946/47 na cmentarz w Kazimierzu Dolnym. W roku 1987 na miejscu poprzedniego monumentu ustawiono kolejny pomnik opatrzony napisem: „Bohaterom wspólnych walk
o wyzwolenie Puław. Społeczeństwo Miasta”. Wykonany z czerwonego piaskowca pomnik
autorstwa Mariana Śwista został ufundowany przez Miejską Radę Narodową w Puławach
oraz Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Na wniosek Rady Miasta Puławy oraz
Prezydenta Miasta Puławy w 2018 roku pomnik został rozebrany, a materiał zutylizowany.
Podział nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad spowodował wyodrębnienie działki i przeznaczenie jej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta pod zieleń
publiczną. Plan zakłada urządzenie
terenu w postaci skweru z zielenią
parkową i realizacją dominanty przestrzennej w centrum miasta, pomnika
– monumentu lub obiektu architektonicznego o funkcji turystycznej.
Do czasu wykonania projektu
dla tego skweru pozostaje on w postaci terenu zielonego z adaptacją
istniejącej zieleni parkowej. Teren
przylega do zabytkowej 4-rzędowej
historycznej alei lipowej wyznaczonej
w XVII wieku przez Tylmana z Gameren i stanowiącej główną oś założenia
rezydencjonalnego związanego z rodami Lubomirskich i Czartoryskich
w Puławach.
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PRZYSTANEK 21.
Zieleńce przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach
REKREACJA I WYPOCZYNEK
położenie na mapie: 21; dane GPS: 51° 25’ 13.212” N 21° 58’ 1.277” E
powierzchnia: 0,06 ha
rok założenia: 2019
projekt: Ewelina Kaczmarska – Dział Zieleni Zarząd Dróg Miejskich w Puławach,
Landmark Pracownia Architektury Krajobrazy Magdalena Słowik-Junko
z siedzibą w Puławach.
Dwa są spsoby ukształcenia swojego siedliska; albo wyłącziąc mieysce na Ogród oddzielny,
albo nie robiąc Ogrodu, przyozdobić całe swoie mieszkanie.

Cały zieleniec złożony jest z dwóch fragmentów zgrabnie ze sobą połączonych. Pierwszy z nich przylega swoim dłuższym bokiem do ścieżki rowerowej łączącej centrum miasta
z osiedlem Leśna. Boki zaś stanowią silnie uczęszczane ciągi piecze, z których jeden prowadzi
do ZSONr 2 w Puławach, zaś drugi w kierunku Ul. Wróblewskiego. Ten różnoboczny trójkąt
wypełniony został roślinnością okrywową o zróżnicowanej kolorystyczne, fakturze i wielkości. Brzegi rabaty obsadzono nową odmianą róży okrywowej Short Track o silnie pachnących
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różowo-fioletowych kwiatach,
zaś powstałe wnętrze urozmaicają żółte głowy kulistych
klonów ‘Golden globe’ oraz
krzewy tawuły w dwóch odmianach i sosny górskiej.
Drugi fragment skweru
o pow. 200 m2 stanowi niejako
uzupełnienie części zielonej,
a jego układ dał możliwość
wyodrębnienia miejsca wypoczynku dla mieszkańców.
Ustawiona tu nowoczesna ławka z pełnym oparciem pod pergolą stanowi ciekawą, odizolowaną od miejskiego zgiełku, enklawę spokoju. Na skwerze znalazły miejsce ciekawe w formie
stojaki rowerowe oraz inne elementy towarzyszące, w tym kosze z segregacja odpadów.
Otocznie wypełnia ciekawie dobrana roślinność oraz różowo kwitnące wiśnie piłkowane
w odmianie ‘Royal Burgundy’. Cienioznośne pnącze hortensji pokrywa teren wokół zaadoptowanego drzewa klonu srebrzystego.
Całość stanowi ciekawą propozycję kolorowej enklawy wśród gęstej zabudowy wielorodzinnych bloków osiedla mieszkaniowego Wróblewskiego.

PRZYSTANEK 22.
Plac zabaw i siłownia
przy ul. Kołodzieja
REKREACJA I SPORT
położenie na mapie: 22; dane GPS: 51° 24’ 34.192” N 22° 0’ 1.056” E
powierzchnia: 0,05 ha
rok założenia: 2019
projekt AM designe Studio Architektoniczne Ali Mchawrab
z siedziba w Puławach
Niech choć tam w chłodzie i w cieniu Gospodarz z Gośćmi
albo z dziećmi ma miły spoczynek. (str. 34)

Skwer położony wśród osiedla domków jednorodzinnych w dzielnicy „Górna – Kolejowa” od lat wskazywany był przez mieszkańców jako potencjalne miejsce wypoczynku
i zabawy dla dzieci. W ramach Budżetu Obywatelskiego obszar zgłaszany do zagospodarowania w formie placu zabaw z siłownią plenerową oraz terenem zieleni. Nieduża powierzchnia działki oraz jej położenie wśród zabudowy mieszkaniowej i sąsiedztwie dróg
publicznych wpłynęły na możliwości projektowe dla tego obszaru.
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Ostatecznie wygospodarowano blisko 300 m2 placu, na którym ustawiono
urządzenia do zabaw dla dzieci młodszych
oraz kilka stanowisk siłowni zewnętrznej.
Teren ten jest ogrodzony, a więc bezpieczny dla jego użytkowników. Sąsiadujące
z placem zabaw posesje oddzielono zwartym żywopłotem grabowym, natomiast od
strony dróg publicznych posadzono zieleń
okrywową wykorzystując kwitnące krzewy
tawuły oraz drzewa wiśni ozdobnej odmiany Kanzan. Dopełnienie stanowi okrągła
ławka otaczająca soliterowo posadzone
drzewo klonu zwyczajnego w kolorystycznej odmianie Drumondi.
Zastosowana nawierzchnia z geokraty pozwoliła na osiągnięcie ponad 97% powierzchni jako biologicznie czynnej. Jest to niezwykle cenna inwestycja pod względem
chłonności wód opadowych, a wiec odpowiadająca zasadom projektowania w okresie
uciążliwych zmian klimatycznych.

PRZYSTANEK 23.
Zieleniec przy ul. Sienkiewicza
REKREACJA I WYPOCZYNEK
położenie na mapie: 23; dane GPS: 51° 25’ 28.884” N 21° 59’ 2.177” E
powierzchnia: 0,05 ha
rok założenia: 2019
projekt: Landmark Pracownia Architektury Krajobrazy
Magdalena Słowik-Junko z siedzibą w Puławach.
Przy Klombie rozciągłym, dobrze umieścić Klomb okrągleyszy; czasem miedzy temi
iedno duże drzewo zostawić, czasem też po zasadzonem w różne Klomby mieyscu,
miło dla oka kawałek łączki uyrzyć. (str. 16)

Ten ogród kieszonkowy o powierzchni lekko ponad 500 m2 położony jest w końcowym
odcinku pasa drogowego ul. Sienkiewicza, od strony Al. Partyzantów. Zagospodarowanie
terenu inspirowane było wnioskami mieszkańców pobliskiego osiedla mieszkaniowego i wynikało z braku w okolicy ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych z udziałem zieleni.
Projekt zakładał stworzenie przechodniego skweru o urozmaiconej wizualnie przestrzeni
z różnorodną roślinnością w postaci wielogatunkowych rabat kwiatowych o relatywnie niskich
kosztach wykonania i pielęgnacji. Ciekawe i wygodne ławki oraz ujednolicona nawierzchnia
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i nowoczesne oświetlenie wpływają na
duże zainteresowanie skwerem zarówno
mieszkańców jak i gości pobliskiej Szkoły Muzycznej. Lokalizacja ławek oferuje
ponadto przyjazną przestrzeń dla przechodniów, pasażerów oczekujących na
położonym w sąsiedztwie skweru przystanku komunikacji miejskiej.
Przy budowie skweru pozostawiono wszystkie istniejące w tej przestrzeni drzewa, wkomponowując je w nowe
rabaty i poprawiając im warunki siedliskowe. Dzięki temu nowy skwer posiada
dojrzałe drzewa uzupełnione o kwitnące
krzewy i byliny. Zupełnie nowy układ komunikacyjny przez skwer dał możliwość
wyodrębnienia stref: wypoczynku, komunikacji pieszej i ciągu rowerowego. Spełniając wolę mieszkańców do utworzenia
miejsc wypoczynku biernego odstąpiono
od lokalizacji na skwerze urządzeń sportowych czy zabawowych. Nowy układ
komunikacyjny i układ rabat z gęsto nasadzona zieleni wpłyną na poprawę mikroklimatu terenu.
Wśród roślinności dominują róże
okrywowe w odmianie ‘Marathon’ kwitnące nieprzerwanie od maja aż do przymrozków; żółte liliowce w odmianie ‘Stella
de Oro’ tworzące obfite kępy oraz liliowe
jeżówki purpurowe czy żółte rudbekie lub
fioletowe szałwie omszone. W miejscach
zacienionych rosną funkie o efektownych
liściach czy bergenie. Dopełnieniem rabat
są trawy ozdobne i kwitnące późną jesienią rozchodniki. Wśród kwiatów spotkać
można wiele owadów pożytecznych oraz
drobnych ptaków. Miejsce to ożyło feerią
barw i dało schronienie i odpoczynek nie
tylko dla ludzi.
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PRZYSTANEK 24
Zieleniec przy ul. Krańcowa
SKWEREK KIESZONKOWY PRZY PARKINGU
położenie na mapie: 24; dane GPS: 51° 24’ 50.673” N 21° 57’ 56.46” E
powierzchnia: 0,025 ha
realizacja w roku 2021
projekt: mgr inż. Architekt krajobrazu Ewelina Kaczmarska
(…) Kwiaty bez wątpienia stroią, świeżą, ożywiają Ogrody…
Kwiaty żeby jakiś skutek miały, trzeba sadzić gronami i suto.(str. 51)

Nieduży teren zieleni powstał przy przebudowie parkingu miejskiego wzdłuż ul. Krańcowej. Udało się zagospodarować 248 m2 przestrzeni dawniej wykorzystywanej jako przedept.
Projekt zakładał wyodrębnienie kilku rabat z odmiennym zagospodarowaniem dające wrażenie większej przestrzeni. Posadzono dwa drzewa tulipanowca
amerykańskiego o oryginalnym kształcie liści przebarwiających się
na żółto jesienią. Wzdłuż istniejących wygrodzeń umieszczono
krzewy tawuły w kompozycji z trawami ozdobnymi. Wnętrza rabat
wypełniają różnokolorowe byliny dekoracyjne przez cały sezon zarówno z liści jak i z kwiatów. Centralne miejsce na rabatach pełnią
krzewy ozdobne o dominacji koloru żółtego w ich rozwoju. Są to
perukowce podolskie GOLDEN SPIRIT o złotych liściach i owocostanach oraz forsycja w odmianie maluch o żółtych wiosennych
kwiatach. W najciekawszym miejscu skwerku ustawiono ławeczkę
dając możliwość wypoczynku w otoczeniu kolorowej roślinności.
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