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WWSSTTĘĘPP  

 

Plan Odnowy Miejscowości Puchaczów jest dokumentem określającym strategię działań w sferze 

społeczno- gospodarczej na lata 2007 -2013.  Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest Plan 

Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów przyjęty uchwałą Rady Gminy Puchaczów Nr XXIV/156/05 z 

dnia 18 marca 2005 r., Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów , przyjęta uchwałą Rady 

Gminy Puchaczów Nr XIX/84/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r., Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Puchaczów, przyjętego uchwałą Rady gminy Puchaczów Nr IV/30/2002 z dnia 

30 grudnia 2002 r.  

Plan Odnowy miejscowości zawiera szczegółową charakterystykę miejscowości, w której będą 

realizowane projekty, zawiera planowane kierunki rozwoju i odnowy tej miejscowości, ważną i 

istotną inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, mocne i słabe strony 

miejscowości oraz planowane przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem oraz 

harmonogramem planowanych działań.  

Plan Odnowy miejscowości Puchaczów jest narzędziem dla podniesienia standardu życia i pracy na 

wsi poprzez realizację zadań inwestycyjnych podnoszących atrakcyjność zamieszkania na wsi oraz 

dla odwiedzających tę miejscowość turystów wypoczywających na Pojezierzu Łęczyńsko –

Włodawskim. Wszystkie pomysły wszelkich inicjatyw winny stanowić działania, które to z kolei 

powinny umożliwić inwestowanie w rozwój tej miejscowości w takie dziedziny, które umożliwią 

zachowanie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Głównym przesłaniem planu odnowy 

miejscowości Puchaczów jest również wszechstronny rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.  Cała 

społeczność miejscowości Puchaczów pragnie poprzez realizację tego planu pozyskać środki 

zewnętrzne pochodzące głównie z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007 – 2013 w 

ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi”, które przyczynią się przede wszystkim do osiągnięcia 

rozwoju rodzinnej miejscowości.  

Niniejszy dokument jest dokumentem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności 

od zaistniałych potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, iż mogą być 

dopisywane nowe zadania w zależności od uruchamiania i dostępu do funduszy UE.  
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11..  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  PPUUCCHHAACCZZÓÓWW    

 

11..  PPOOŁŁOOŻŻEENNIIEE  GGEEOOGGRRAAFFIICCZZNNEE  MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  PPUUCCHHAACCZZÓÓWW,,  PPRRZZYYNNAALLEEŻŻNNOOŚŚĆĆ        

AADDMMIINNIISSTTRRAACCYYJJNNAA,,  PPOOWWIIEERRZZCCHHNNIIAA  II  LLIICCZZBBAA  LLUUDDNNOOŚŚCCII  
 
Puchaczów jest miejscowością należącą do Gminy Puchaczów, która położona jest w środkowej części 

województwa lubelskiego na 30 kilometrze drogi krajowej nr 82 Lublin-Włodawa, w powiecie 

łęczyńskim. 

 

 

Źródło: Serwis internetowy www.gminy.pl 

Gmina Puchaczów i zarazem miejscowość Puchaczów leżą w powiecie Łęczyńskim, w województwie 

lubelskim. Powiat Łęczyński został utworzony w wyniku reformy administracyjnej w dniu 1 stycznia 



Plan odnowy miejscowości Puchaczów

 

 5 

1999 roku,  a w jego skład poza Gminą Puchaczów wchodzą  gminy: Cyców, Ludwin ,Łęczna , 

Milejów i Spiczyn. 

Sama gmina jest położona w obrębie dwóch jednostek fizjograficznych: Pojezierza Łęczyńsko-

Włodawskiego i Równiny Dorohuskiej. Obszar gminy Puchaczów posiada powierzchnię 91,7 km2. 

Zamieszkuje ją 5000 mieszkańców (dane na 31.12 rok 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Położenie geograficzne miejscowości Puchaczów – źródło www.puchaczow.lubleskie.pl 

 

1.b  RYS HISTORYCZNY PUCHACZOWA 
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Początków Puchaczowa jako osady należy doszukiwać się w XIV w., a jej rozwój należy łączyć z 

faktem przyłączenia do Polski księstwa halicko-włodzimierskiego przez Władysława Łokietka, co 

przesunęło granice państwa daleko na wschód,  

a tym samym skończył się okres pogranicznego położenia tych ziem. 

Puchaczów otrzymał prawa miejskie w 1527r. od króla Zygmunta I Starego. Lokowany na prawie 

niemieckim, uzyskał przywilej na trzy jarmarki doroczne  

i jeden targ cotygodniowy. Miasto osadzono na gruntach Mniskiej Łęcznej,  

a dotychczasową wieś zaczęto odtąd nazywać Starą Wsią. Nazwa miejscowości utożsamiana z 

legendarnym „Puchaczem”, pochodzi od nazwiska „Puhaczowski” – pierwszego zarządcy dóbr.  

Znaczący wpływ na losy miasta miał okres powstania styczniowego, do którego czynnie przyłączyła  

się ludność Puchaczowa zachęcana przez braci Kazimierza i Jana Bogdanowiczów, właścicieli dóbr 

Bogdanka. Boganowiczowie zasłynęli jako przywódcy walki o niepodległość kraju. Za wspieranie 

powstania i czynny w nim udział  mieszkańców Puchaczowa , w 1869r. władze carskie pozbawiły 

Puchaczów praw miejskich. W roku 1880 pożar niemal całkowicie zniszczył Puchaczów. Kolejnych 

spustoszeń osady dokonała I i II wojna światowa. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż na 

terenie Puchaczowa i okolic funkcjonował Związek Walki Zbrojnej później AK i Narodowe Siły 

Zbrojne. Pamiętnym wydarzeniem dla mieszkańców Puchaczowa była bitwa z Niemcami w ramach 

„Akcji Burza”, zbiegła się ona z wyzwoleniem Puchaczowa, które miało miejsce 21 lipca 1944r. 

Wydarzenia te upamiętnia tablica wmurowana na ścianie kościoła parafialnego w Puchaczowie.  

Historyczną zabudowę Puchaczowa , cały kształt miasta determinowało prawo magdeburskie, lecz 

układ przestrzenny dostosowany został przede wszystkim do warunków naturalnych. Ośrodkiem 

założenia stał się usytuowany niemal centralnie rynek ( rozciągnięty wzdłuż głównej arterii miasta), 

posiadający jeden z najczęściej występujących w miasteczkach polskich kształt czworoboku, zbliżony 

do kwadratu. Pierzeje : wschodnia około. 110 cm; południowa około 86 cm; zachodnia 110 cm. 

Powierzchnia 9900 m2. z każdego narożnika rynku wyprowadzona została pojedyncza ulica – ten 

układ określany jest jako „wirowy”. W połowie pierzei wschodniej odchodzi uliczka wiodąca do 

zespołu kościelnego i rezydencji opactwa. Uliczka ta wzmacnia oś kompozycyjną występującą 

pomiędzy wejściem do kościoła a terenem rynku, konkretniej kapliczką zlokalizowaną w płycie 

dawnego rynku. W ten podstawowy układ wpisane zostały bloki zabudowy przyrynkowej. W latach 

30-tych na części rynku utworzono rodzaj parku, przez nasadzenie tu grupy drzew. Nie odnaleziono 

żadnych opracowań, które świadczyłyby o tym, że nasadzenia wprowadzono na podstawie jakiegoś 

świadomego układu. Pierwotne funkcjonowanie rynku zostało zachwiane. Okres powojenny zapisał 

się ( bardzo niekorzystnie) wzniesionym na terenie głównego rynku budynków mieszkalnych oraz 
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budynku siedziby Gminy i restauracji. Zmieniło to jeszcze mocniej pod względem kompozycyjnym 

kształt owalnego terenu, będącego niegdyś rynkiem. 

 

 

 Zdjęcie nr 1  Panorama Puchaczowa 
 

Puchaczów to największa miejscowość w gminie, a jednocześnie i siedziba władz samorządowych, 

obejmuje powierzchnię około 128 400 m2. Obecnie Puchaczów zamieszkuje 624 osoby (dane z miesiąca 

kwietnia 2005 UG w Puchaczowie), a liczba gospodarstw domowych wynosi 242. Większość 

mieszkańców to właściciele gospodarstw rolnych. Puchaczów leży w centrum gminy jest siedzibą 

władz samorządowych, to tutaj mieszczą się najważniejsze obiekty kulturalne i oświatowe dla gminy. 

  

1.c.   STRUKTURA PRZESTRZENNA MIEJSCOWOŚCI ZE WSKAZANIEM NA 

DOMINATĘ PRZESTRZENNĄ I OTWARTE WSPÓLNE PRZESTRZENIE W 

POWIĄZANIU Z ELEMENTAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI 

Dominatę przestrzenną  w miejscowości Puchaczów stanowi późnobarokowy kościół usytuowany na 

lekkim wzniesieniu , umiejscowiony po stronie wschodniej miejscowości Puchaczów. Ponadto 

charakterystycznym elementem miejscowości jest obecny park, a dawny rynek . 



Plan odnowy miejscowości Puchaczów

 

 8 

 

Zdjęcie nr 2  Kościół Parafialny w Puchaczowie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny 

 

Na chwilę obecną zatraciła się czytelność rynku – jako głównego placu w mieście. Sytuację takową 

spowodowały przypadające na okres międzywojenny nasadzenia wysokich drzew ( chaotyczne, nie 

odzwierciedlające żadnej kompozycji), oraz wtórna zabudowa ( budynek Urzędu Gminy oraz 

budynki prywatne i usługowe) dawnego placu rynkowego uniemożliwiająca odczytanie w 

przestrzeni pierwotnego placu. Niektóre z budowli całkowicie przesłaniają widok z głównej drogi 

przelotowej na teren rynku i dalsze plany – wejście do kościoła. Wrażenie rozmycia granic rynku 

potęguje niejednolita zabudowa pierzei – wolne przestrzenie po nieistniejących już budynkach 

drewnianych, Obszar rynku stanowi obecnie zespół zieleni o charakterze parkowym. Zaznacza się 

podział przestrzeni rynku na dwie części – parkową od strony wschodniej oraz otwartą murawę – od 

zachodu.  

Na skutek wyżej opisanych zmian doszło do zaniku pierwotnych funkcji rynku, zatarciu uległa 

również oś kompozycyjna Kościół-Rynek. Przy kościele znajduje się największe skupisko drzew o 

cechach istotnych dla komponowanego układu. Po prawej stronie uliczki wiodącej do kościoła 

znajdują się okazy starych lip – pozostałość po alei lipowej. Z północno-wschodniego narożnika rynku 
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wychodzi ( nie posiadająca oficjalnej nazwy uliczka, określana przez mieszkańców jako „Dolna” – 

przebiegająca po znacznym spadku terenu, przechodzi na łące w ścieżkę – jest reliktem dawnego 

układu komunikacyjnego. 

  

Zdjęcie nr 3 Teren wolnej przestrzeni  –widok na łąki przy Kościele Parafialnym w Puchaczowie 

Ponadto istotna z punktu widzenia powiązań komunikacyjnych jest lokalizacja wiat przystankowych 

względem punktów centralnych miasteczka ( skupisko obiektów usługowo-handlowych , budynki 

administracji). 

Elementem charakterystycznym dla Puchaczowa jest układ przestrzenny , który został ukształtowany 

poprzez rozwój historyczny tego obszaru, w którym można wyróżnić tzw. Ośrodek centralny, 

zorganizowany wokół Puchaczowa, który w drugiej połowie XIX stulecia skupiał następujące 

jednostki przestrzenno-organizacyjne : folwarki w miejscowościach Brzeziny, Turowola i Wesołówka 

oraz nomenklatury w Malinówce, Kępie oraz Skłopotowie. Obecnie są to następujące miejscowości : 

Puchaczów, Turowola, Stara Wieś, Brzeziny, Wesołówka i Albertów.  Puchaczów to przykład 

tradycyjnej zabudowy małomiasteczkowej, która w czasach historycznych niemal w całości była 

drewniana i parterowa. Do czasów współczesnych zachowały się domy mieszkalne pochodzące z 

okresu międzywojennego, które stanowią kontynuację tradycyjnego sposobu budowania.  
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2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 

2 a.  Zasoby przyrodnicze – parki krajobrazowe, parki narodowe, obszary chronionego 
krajobrazu 
 

Walorami krajobrazowymi Puchaczowa jest niewątpliwie położenie miejscowości w 

malowniczej dolinie rzeki Świnki, przepływ Kanału Wieprz – Krzna oraz bliskość kompleksów 

leśnych i jezior Pojezierza Łęczycko-Włodawskiego. 

Południowe i północne fragmenty gminy objęte są systemem obszarów chronionych Województwa 

Lubelskiego, jako Nadwieprzański Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie”. 

 

Zdjęcie nr 4 Jezioro Uściwierz na terenie Parku Krajobrazowego„Pojezierze Łęczyńskie” 

 

 Na szczególną uwagę zasługuje objęty ochroną pomnikową okazały wiąz szypułkowy w 

miejscowości Szpica. Ponadto duże walory przyrodnicze przedstawia zespół parkowy w 

Ciechankach. Występuje w nim różnorodność gatunków rodzimych jak i egzotycznych, jak np.  aleja 

lipowa z kilkoma grochodrzewami.  
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W samym Puchaczowie nie występują obszary chronionego krajobrazu, jedynie elementem 

wyodrębniającym znajdującym się przy kościele jest największe skupisko drzew – okazy starych lip – 

pozostałość po alei lipowej.      

 

 

Zdjęcie nr 5 Fragment alei  lipowej przy Kościele Parafialnym w Puchaczowie 

2 b.  Dziedzictwo kulturowe ( obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych , 
wartościach sentymentalnych) 
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Na terenie Gminy Puchaczów , jak i samej miejscowości Puchaczów zachowało się wiele zabytków 

architektury, kultury związanych z historią tych terenów.  

-  Kościół z  1778r. w Puchaczowie zachowany do chwili obecnej. Wzniesiony został dzięki staraniom 

opata Leonarda Prokopowicza w stylu późnobarokowym. Jest jednonawowy – z węższym i niższym 

zamkniętym półkoliście prezbiterium. Fasada kościoła jest jednowiekowa o wklęsło – wypukłej linii, 

nawiązuje do kościołów barokowych Czech i Austrii;  wpisany do rejestru zabytków jako zabytek 

klasy 0, 

- Z XVIII wieku pochodzi barokowa figurka w Rynku w Puchaczowie , murowana z cegły w formie 

wysmukłego ośmiobocznego słupa na postumencie, rozczłonkowana niewielkimi wnękami, 

podzielona gzymsami, nakryta stożkowatym daszkiem zwieńczonym krzyżem; 

 

Zdjęcie nr 6  Barokowa figurka z XVIII., w  Rynku Puchaczowa 

- Z końca XIX wieku ( najprawdopodobniej ) pochodzi kapliczka murowana ze starszą rzeźbą św. 

Jana Nepomucena znajdująca się przy ulicy Lubelskiej w Puchaczowie; 

- Pomnik Zamordowanych Mieszkańców Puchaczowa oraz Płyta Pamiątkowa; 
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Na przestrzeni XVI-XVII wieku funkcjonowała w Puchaczowie również cerkiew  unicka, która to 

upadła w połowie XVIII wieku. Na początku XX wieku wzniesiona została drewniana synagoga, 

która zniszczona została w czasie II wojny światowej.  

To wszystko świadczy o wyjątkowości i atrakcyjności tego miejsca. Poza lokalnymi atrakcjami  

mieszkańcy tej miejscowości , nie mogą  w pełni rozwijać swoich  zainteresowań czy to  sportowych 

czy  kulturalnych. Powodem  tego  problemu  SA związane z niedostatecznie wyposażona i 

rozwinięta  baza  sportowa  i kulturalna. W wielu opiniach  mieszkańców , pojawia się tematyka 

związana z  poprawą  estetyki  swojej miejscowości  . Powody tego problemu są związane z 

niedostatecznie wyposażoną i rozwiniętą bazą boisk sportowych i bazą kulturalną. 

Dodatkowo mieszkańcy stwierdzili, iż chcieliby poprawić estetykę swojej  miejscowości. Poprawa 

krajobrazu miejscowości Puchaczów z pewnością wpłynie pozytywnie na rozwój walorów 

turystycznych gminy, na jej atrakcyjność dla przyjezdnych oraz na ogólną poprawę warunków życia  

lokalnej społeczności.  

W Puchaczowie poza Sołtysem i Radą Sołecką, prężnie działają inne organizacje pozarządowe, które 

to podejmują działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, rozwój kultury 

fizycznej i sportu, mają pieczę nad regionalną tradycją, zwyczajami obecnymi w życiu codziennym 

mieszkańców, pielęgnują lokalny regionalizm oraz organizują wiele innych zadań związanych z 

zaspokojeniem potrzeb mieszkańców Puchaczowa. Najbardziej prężne to: 

-Zespół Szkół w Puchaczowie 

-Parafia 

-Publiczne Przedszkole w Puchaczowie 

- Koło Gospodyń Wiejskich, 

- Straż Pożarna, 

- Towarzystwo Przyjaciół Puchaczowa i okolic; 

 

2 c.  Charakterystyka obiektów i terenów – skwerów, parków, ścieżki rowerowe, rynki 

 Puchaczów to miejscowość, gdzie patrząc na karty historii był obecny w architekturze miejscowości 

rynek, który funkcjonował jako główny plac miasteczka. Na  chwilę obecną zatraciła się czytelność 

rynku – jako głównego placu w mieście. Sytuację takową spowodowały przypadające na okres 

międzywojenny nasadzenia wysokich drzew ( chaotycznie – nie odzwierciedlające żadnej 

kompozycji). Obecny rynek to zespół zieleni o charakterze parkowym otoczony niskim ogrodzeniem 

na podmurówce. Zaznacza się podział przestrzeni rynku na dwie części – parkową od strony 

wschodniej oraz otwartą murawę – od zachodu. Teren dawnego rynku stał się mniej dostępny, 
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przyjazny dla mieszkańców. Rozrastające się i nie pielęgnowane drzewa oraz samosiewy sprawiły, iż 

część parkowa jest mocno zacienionym obszarem dalekim od jakichkolwiek układów  parkowych, 

bardziej zbliżonym do zadrzewień o charakterze leśnym.  

 

Zdjęcie nr 7 Park w Puchaczowie 

Obszar dawnego „puchaczowskiego rynku” stanowi obecnie przestrzeń wykorzystywaną 

okazjonalnie do organizowania integracyjnych imprez plenerowych. Codzienne użytkowanie terenu 

rynku sprowadza się do sporadycznego przechodzenia wzdłuż wydeptanych ścieżek gruntowych.  

Przez Puchaczów oraz inne miejscowości gminy przebiegają fragmenty tras rowerowych, które są 

udokumentowane w wydanym przez Powiat Łęczyński przewodniku – „Trasy rowerowe w powiecie 

Łęczyńskim” .  

1. Trasa nr „1” – przebiegająca przez Gminę Puchaczów, Ludwin, Spiczyn , długość trasy 42 km, 

obejmuje ona następujące miejscowości: Puchaczów, Dratów, Uciekajka, Rogoźno, Dąbrowa, 

pętla wokół jeziora Krzczeń, Radzic Stary, Wólka Nowa i Zawieprzyce; 

2. Trasa nr „3” – przebiegająca przez Gminę Puchaczów i Gminę Cyców, długość trasy 35 km, 

obejmuje ona następujące miejscowości : Cyców, Bekiesza, Małków, Przymiarki, Świerszczów 

, Kolonia Świerszczów, Ostrówek Podyski, Garbatówka, Wólka Nadrabska, Kolonia 

Nadrybie, Nadrybie Dwór, Stefanów, Janowica, Wólka Cycowska; 
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3. Trasa nr „4” – przebiegająca przez Gminę Puchaczów, Łęczna, Milejów, długość trasy 44 km, 

obejmuje ona następujące miejscowości: Łęczna, Ciechanki Krzesimowskie, Zakrzów, Wólka 

Łańcuchowska, Łańcuchów, Milejów, Jaszczów, Łysołaje,  Klarów, Maryniów, Kolonia 

Ostówek, Ostrówek, Ciechanki Łańcuchowskie; 

Ponadto na terenie miejscowości Puchaczów młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Puchaczowie 

utworzyła ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą z uwagi na bogate walory środowiska przyrodniczego, 

która to umożliwia organizację zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną a także jest 

miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Puchaczowa i przyjezdnych gości. Wytyczona 

została trasa ścieżki oraz jej poszczególne przystanki. 

 

PRZYSTANEK I 

 

W Turowowi na początku XX wieku natrafiono na ślady kultury pucharów lejkowatych – 

rolniczej ludności autochtonicznej, która sposoby uprawy i hodowli przejęli od ludów  napływających 

z południa (V – IV tysiąclecie p.n.e). Znaleziono też pozostałości osadnictwa z III tysiąclecia tj. z 

okresu kultury amfor kulistych i ceramiki sznurowej oraz z epoki brązu.  

Od 1563 roku funkcjonowała nazwa Turowa Wola. Jeszcze w latach 60- tych XX wieku Turową Wolą 

określano wieś i kolonię. Na przełomie XIX i XX wieku w Turowoli prężnie pracowało kółko rolnicze. 

Z tego okresu i z inicjatywy tegoż środowiska pochodzi murowana kapliczka. Zaraz po wyzwoleniu 

mieszkańcy wybudowali szkołę powszechną, którą otwarto w roku 1924. Obecnie szkoła ta już nie 

istnieje.  

Na dawnym placu szkolnym w Turowoli znajduje się kasztan Aseculus hippocastanum o 

obwodzie 430 cm. Jest to projektowany pomnik przyrody, podobnie jak rosnące po drugiej stronie 

drogi trzy lipy drobnolistne.  
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W obrębie Turowoli znajduje się jezioro Turowolskie. Jest ono zbiorowiskiem roślinności 

pływającej po powierzchni. Na  uwagę zasługują grzybienie białe . Dość pospolitym zespołem jest 

Hydrocharis morsu-ranae - żabiściek pływający i osoka aloesowa Stratiotes aloides.  Często spotyka się 

zespoły turzyc: prosowej i tunikowej uznawane w województwie lubelskim za rzadkie. Występują tu  

również płaty z dominującym bobrkiem trójlistkowym Menyanthes trifoliat . 

  
W oddali Jezioro Turowolskie 

Tereny te zamieszkują rzadkie gatunki ptaków, w szczególności ptactwo wodne między innymi 

rybitwa rzeczna, płaskonos, cyranka, krwawodziób, rycyk, czaple i łabędzie. 
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Na terenie Turowoli występują chronione i rzadko spotykane  w skali kraju i regionu rośliny. 

 

 

 

 

 

 

PRZYSTANEK II 
 

 

 

Kanał Wieprz – Krzna jest to najważniejszy hydrologicznie obiekt sztuczny we wschodniej Polsce. 

Jego długość wynosi 140 km. Wybudowany został w latach 1954-1961. Odprowadza część wód 

Wieprz do Krzny i reguluje stosunki wodne na obszarze 120 tys. ha użytków rolnych. Z kierunku SE 

na NW prowadzi allochtoniczne wody górnego Wieprza, a jego długość w granicach gminy 

Puchaczów wynosi 13,25 km. 
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Zdjęcie nr 8 Kanał Wieprz-Krzna przepływający przez  Puchaczów. 

Na wale kanału występują duże płaty koniczyny polnej ( Trifolium arvense).  

W ich sąsiedztwie rosną bardzo licznie kocanki piaskowe ( Helichrysum arenarium)i groszek 

bulwiasty( Lathyrus tuberosus). W obniżeniu przylegającym do Kanału Wieprz – Krzna znajduje się 

kompleks starych wyrobisk potorfowych powierzchni około 50 ha. W obszarze tym stwierdzono 

stanowiska lęgowe kilku rzadkich gatunków ptaków: remiza, błotniaka stawowego, dziwoni 

strumieniówki. 

 

                       

 

PRZYSTANEK III 
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W pobliżu tego przystanku występują ciekawe zbiorowiska szuwarowe, płaty olsu, zbiorowiska łąk 
świeżych. Obok kościoła rosną pomnikowe lipy drobnolistne oraz jesiony wyniosłe. 
 

 
Zdjęcie nr 9 Pozostałości alei  lipowej Kościele Parafialnym w Puchaczowie 
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Zdjęcie nr 10  tereny „Zawala” w Puchaczowie, przystanek ścieżki, altanka 

 

  

  
 

Zdjęcie nr 11 tereny „Zawala” w Puchaczowie, las - OLS 

 
 

 

  

 

PPRRZZYYSSTTAANNEEKK  IIVV  
 

 
 

  Bogdanka dawniej wchodziła w skład dóbr Nadrybia i do roku 1876 należała do Bogdanowiczów. W 

1884r. znaczną jej część wykupili Niemcy. W XVIII i XIX w. część Bogdanki funkcjonowała jako 

odrębna wieś o nazwie Gaj i znajdowała się w obszarze administracyjnym gminy Brzeziny. Obecnie 

Bogdanka wchodzi w skład gminy Puchaczów. 
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  W styczniu 1975 roku rozpoczęto w Bogdance budowę kopalni pilotująco–wydobywczej, której 

nadano nazwę „Bogdanka”. Rozpoczęcie budowy LZW diametralnie zmieniło Bogdankę i życie jej 

mieszkańców.  

  Przemysłowe wydobycie węgla w Bogdance rozpoczęto 30.11.1982 roku.  

Pokłady karbońskie zalegają w części wielkiej osi strukturalnej niecki lwowsko-lubelskiej stanowiącej 

początek płyty wschodnio-europejskiej. 

  Lubelski basen karboński znajduje się między rzekami Bugiem i Wisłą. Jego powierzchnia wynosi 

ok. 14000 km2. według danych z 2001 roku, w obszarze karbońskim zasoby węgla wynoszą ok. 

38180,4 mln ton. Są to pokłady o grubości 1-1,5 m oraz część pokładów powyżej 1,5 m  

  Obecnie KWK „Bogdanka” S.A. wydobywa ok. 4 mln ton węgla rocznie i jest jedną najlepszych 

polskich kopalń pod względem nowoczesności, wydajności i kosztów produkcji węgla. 

  Eksploatacja węgla kamiennego jest jednym z czynników zakłócającym naturalne stosunki 

ekologiczne na terenie gminy. Przekształcenia wywołane tym faktem mają miejsce w wyniku 

odpompowania wody z górotworu, prowadzenia eksploatacji na tzw. zawał, składowania odpadów 

skał płonnych z urobku oraz powstałych ścieków bytowych. W rezultacie powstaje niecka osiadań na 

powierzchni terenu. Obecnie jej powierzchnia przekracza 100 km2 i obejmuje swym zasięgiem jeziora: 

Dratów, Nadrybie i Uściwierz. Na południu wkracza  

w dolinę Świnki. Wydobywane na powierzchnię z węglem skały płonne, lokowane są w głównej 

mierze na składowisku przy KWK „Bogdanka” tworząc coraz obszerniejszą hałdę. Obecnie hałda ma 

powierzchnię ok.35 ha i wznosi się na ok. 26 m ponad powierzchnię terenu. Skałę płonną 

wykorzystuje się także do rekultywacji wyrobisk., remontu dróg gruntowych. Hałda jest 

zagospodarowywana poprzez nasadzenia różnych gatunków drzew i krzewów. To miejsce gdzie 

składuje się produkty uboczne po wydobyciu węgla kamiennego z kopalni „Lubelski Węgiel”. 

Zwałowisko, głównie skały płonej, przez swoją wysokość względną (kilkadziesiąt metrów) dominuje 

w krajobrazie. Hałda systematycznie jest zagospodarowana (powstają tereny zielone).  
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Widok na hałdę w Bogdance 

 

U stóp hałdy wykształciły się zbiorowiska szuwarowe. W rowie u podnóża hałdy w Bogdance można 

spotkać zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea.  Najpospolitszymi zespołami w siedliskach 

wodnych są: trzcina pospolita (Phragmites communis), pałka szerokolistna (Typha latifolia), kropidło 

wodne (Oenanthe aquatica), rzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia), manna jadalna (Glyceria 

fluitans), przetacznik bobownik (Veronica anagallis-aquatica), mięta nadwodna (Mentha aquatica) . 

Rzadziej występuje oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris). 

W strefie przejściowej od siedliska wodnego do lądowego spotykamy: mannę mielec (Glyceria 

aquatica), mozgę trzcinowatą (Phalaris arundinacea), kosaćca żółtego (Iris pseudacorus), skrzyp bagienny 

(Equisetum fluviatile), tatarak zwyczajny (Acorus calamus). 

 

             
pałka wodna             trzcina pospolita        
 
                                                                                                              kropidło 
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PRZYSTANEK V 

 

 

 
Jedynym zwartym obszarem o wyraźnym wykształceniu form ekologicznych jest „Las 

Puchaczowski” na północny-wschód od miejscowości Brzeziny na terenie gminy Puchaczów. Las ten 

ma charakter grądu. Przeważającymi typami siedliskowymi są bór świeży i las mieszany. Znaczny 

procent powierzchni zajmują olsy. Panującymi zbiorowiskami są zespoły roślinności borowej. 

W Puchaczowskim Gaju wykształcił się zespół grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum). 

W runie występują płaty gwiazdnicy wielkokwiatowej, prosownicy rozpierzchłej, konwalii majowej, borówki 

czernicy i orlicy. Można tu spotkać chronioną lilię złotogłów i wężymorda złotogłów. Obok grądu występują 

zespoły dąbrowy świetlistej. 

Dość często wystepuje pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum). 

Gatunkami chronionymi są widłaki: goździsty i jałowcowaty, paprotka zwyczajna. 

Na uwagę zasługują płaty rdestu ostrokończystego( Polygonetumcuspidati) zajmujące po kilkanaście 

m powierzchni.                               

 

                                      konwalia 
widłak jałowcowaty         pajęcznica gałęzista 
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PRZYSTANEK VI 
 

Dolina Rzeki Świnki 
 
 

Dolina rzeki Świnki stanowi w granicach gminy strefę oddzielającą Pojezierze Łęczyńsko- 

Włodawskie lub Równinę Łęczyńsko- Włodawską (na północy) od Obniżenia Dorohuskiego (na 

południu), a jej długość w obrębie gminy wynosi 8,5 km. 

          Na terenie doliny Świnki znajdują się liczne piaskowce i skały węglanowe takie jak: wapienie, 

mułowce i iłowce, oraz pokłady węglonośne i skały kredowe. Wysoka porowatość utworów 

kredowych sprzyja gromadzeniu słodkich wód i tworzy dobre warunki do funkcjonowania poziomu 

wodonośnego o dużej zasobności. 

          Doliny rzeczne i liczne zagłębienia wypełnione są torfami i mułkami i użytkowane są one często 

jako łąki. Takie gleby należą do VI lub V klasy bonitacyjnej, ponieważ są ubogie w przyswajalne dla 

roślin związki fosforu i potasu, oraz wykazują kwaśny odczyn. 

           Świnka prowadzi swe wody ze wschodu na zachód, odznacza się małym spadkiem i niewielką 

siłą drenażu, przez co słabo wcina się w podłoże. Koryto rzeki jest uregulowane, a jej bieg sztucznie 

wyprostowany. Średni przepływ Świnki w Puchaczowie wynosi 1m3/sekundę. 

 

            Najczęstszym zespołem drobnych roślin pływających po powierzchni wód jest LEMNO-

SPIRODELETUM. Dominują w nim rzęsa drobna LEMNA MINOR lub spirodela wielokorzeniowa  

SPIRODELA POLYRRHIZA, rzadziej rzęsa trójrowkowa LEMNA TRISULCA. 

             Dość rozpowszechnione są zbiorowiska z klasy POTAMOGETONETEA w których prawie na 

całej długości Świnki występuje grążel żółty NUPHAR LUTEUM, rzadziej grzybienie białe 

NYMPHAEA ALBA lub grzybienie północne NYMPHAEA CANDIDA  oraz rzadko rdestnica 

pływająca POTAMOGETONETUM NATANTIS. 

              Pospolitymi zbiorowiskami roślin zanurzonych w wodzie są: CERATOPHYLLETUM 

DEMERSI z panującym rogatkiem sztywnym i ELODEETUM CANADENSIS  moczarką kanadyjską. 

              Nad brzegami Świnki występują ciekawe zbiorowiska szuwarowe w których panuje trzcina 

pospolita TYPHETUM LATIFOLIAE i TYPHETUM ANGUSTIFOLIAE z pałkami szeroko- i 

wąskolistną OENANTHO- RORIPPETUM  z przewagą kropidła wodnego lub rzepichy 

ziemnowodnej  SAGITTARIO- SPARGANIETUM EMERSI najczęściej z panującą strzałką wodną oraz 
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SPARAGNIO-GLYCERIETUM FLUITANTIS  z dominującymi:manną jadalną GLYCERIA FLUITANS, 

potocznikiem wąskolistnym BERULA- ERECTA, przetacznikiem bobownikiem VERONICA 

ANAGALLIS lub miętą wodną MENTHA AQUATICA. 

                W strefie przejściowej od siedliska wodnego do lądowego wykształciły się zespoły – płaty 

manny mielec GYLYCERIETUM MAXIMAE, skupienia mozgi trzcinowatej PHALARIDETUM 

ARUNDINACEAE, kępy kosaćca żółtego IRIDETUM PSEUDACORI , płaty skrzypu bagiennego 

EQUISETETUM  LIMOSI, fitocenozy tataraku zwyczajnego ACORETUM CALAMI , skupienia 

narecznicy błotnej z domieszką trzciny pospolitej THELYPTERIDI- PHRAGMITETUM. 

Czasami można spotkać rzadkie w województwie lubelskim zespoły turzyc: prosowej i tunikowej 

CARICETUM PANICULATAE i CARICETUM APPROPINQUATAE oraz brzegowej CARICETUM 

RIPARIAE. 

                Na uwagę przy rzece Śwince zasługuje roślina torfowiskowa bobrek trójlistkowy 

MENYANTHES TRIFOLIATA. 

                 W dolinie rzeki Świnki obszarowo przeważają zmeliorowane, wysokoprodukcyjne łąki 

świeże gdzie dominuje wiązówka błotna FILIPENDULA ULMARIA, rzadziej z domieszką bodziszka 

błotnego GERANIUM PALUSTRE. 

                 W dolinie rzeki Świnki występują także zbiorowiska olsów, np. RIBO- NIGRI- ALNETUM, 

wśród których w runie charakterystyczna jest turzyca długokłosa CAREX ELONGATA , psianka 

słodkogórz SOLANUM DULCAMARA, turzyca błotna CAREX ACUTIFORMIS, sitowie leśne 

SCIRPUS SILVATICUS i narecznica błotna DRYOPTERIS THELYPTERIS. 

                Siedliskowo i przestrzennie związane są z olsami zarośla łozowe SALICETUM 

PENTANDROCINEREAE, zbudowane z wierzby szarej SALIX CINEREA, której nielicznie 

towarzyszą: kruszyna FRANGULA ALNUS , wierzba pięciopręcikowa SALIX PENTANDRA, wierzba 

uszata SALIX AURITA, oraz rzadko brzoza niska BETULA HUMILIS i wierzba rokita SALIX 

ROSMARINIFOLIA. 

                Zbocza doliny Świnki pokrywają zbiorowiska kserotermiczne. Są to przeważnie zarośla 

tarniny PRUNETUM SPINOSAE, oraz licznie występujące : szałwia łąkowa  SALVIA PRATENSIS, 

przetacznik austriacki VERONICA AUSTRIACA, dzwonek syberyjski CAMPANULA SIBIRICA, 

kłosownica pierzasta BRACHYPODIUM PINNATUM, szczodrzeniec ruski CYTISUS RUTHENICUS, 

TYMOTKA Boehmera PHLEUM  BOEHMERI, driakiew żółtawa SCABIOSA OCHROLEUCA, 

skalnica gronkowa SAXIFRAGA GRANULATA. 

                 Rzadkimi lub chronionymi gatunkami stwierdzonymi w tych zbiorowiskach są: wisienka 

stepowa PRUNUS FRUTICOSA, miłek wiosenny ADONIS VERNALIS, ożota zwyczajna LINOSYRIS 

VULGARIS, centuria pospolita CENTAURIUM UMBELLATUM, marzanka pagórkowa ASPERULA 

CYNANCHICA, ożanka właściwa TEUCRIUM CHAMAEDRYS, dąbrówka kosmata AJUGA 
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GENEVENSIS, koniczyna pagórkowa TRIFOLIUM MONTANUM, goździk kartuzek DIANTHUS 

CARTHUSIANORUM. 

                Ze zbiorowisk synantropijnych na uwagę zasługuje zbiorowisko astra wierzbolistnego 

ASTER SALIGNUS. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

        Wierzba rokita                                                           Goździk kartuzek 
 
 

 

    W dolinie rzeki Świnki, na terenie gminy Puchaczów stwierdzono występowanie następujących 

rzadkich gatunków roślin chronionych i rzadkich w skali kraju i regionu: 

 

 

Ochrona ścisła Ochrona częściowa 

Rośliny wodne i szuwarowe 

NUPHAR LUTEUM CARICETUM APPROPINQUATAE 
Rośliny torfowisk i łąk 

ORCHIS LATIFOLIA CENTAURIUM UMBELLATUM 
LATHYRUS PALUSTER 

VERONICA SCUTELLATA 
Rośliny lasów i zarośli 

BETULA HUMILIS ALNUS INCANA 

Rośliny synantropijne 

 HELIANTHETUM TUBEROSUM 
POLYGONUM CUSPIDATUM 
RUDBECKIA LACINIATA 
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Zdjęcie nr 12  Malownicza dolina rzeki Świnki 

 

  

 

 

2 d.  Charakterystyka infrastruktury społecznej – domy kultury, biblioteki, muzea, izby 

pamięci 
 

W miejscowości Puchaczów działa Gminny Ośrodek Kultury, który mieści się przy ulicy Rynek 4 oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna i jej filia w miejscowości Ciechanki.  Głównym animatorem życia 

kulturalnego nie tylko w samej miejscowości Puchaczów, ale i na terenie całej Gminy Puchaczów jest 

GOK w Puchaczowie. Ośrodek realizuje każdego roku bogaty program imprez kulturalnych, w 

których mieszkańcy biorą czynny udział. 

 

Plan imprez kulturalnych planowanych w Gminie Puchaczów w roku 2009  

Lp. Nazwa imprezy Data i miejsce Charakter imprezy 

1. Akcja ZIMA 2009 GOK Puchaczów 
Styczeń 

interdyscyplinarna 

2. Obrzędy Wielkanocne GOK Puchaczów folklorystyczna 
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3. Gminne Święto 
Kobiet 

GOK Puchaczów 08.03.2009 folklorystyczna 

4. Mały konkurs 
recytatorski 

GOK Puchaczów 
05.2009 

literacka 

5. XI Gminny Festiwal 
Piosenki Dziecięcej 

GOK Puchaczów 
11.06.2009 

muzyczna 

6. Dni  Puchaczowa GOK Puchaczów 
06.2009 

muzyczna, folklorystyczna, 
teatralna 

7. Akcja lato 2009 GOK Puchaczów 
31.08.2009 

Interdyscyplinarna 

8. Gminne Dożynki GOK Puchaczów 
 09.2009 

muzyczna, folklorystyczna 

9. Bieg Jesieni Urząd Gminy Puchaczów 
Dział promocji 

interdyscyplinarna 

10. Jesienny Konkurs 
Recytatorski 

GOK Puchaczów 
10.2009 

recytatorska 

11. Andrzejki  dla 
młodzieży 

GOK Puchaczów 
11.2009 

folklorystyczna 

12. Andrzejki KGW GOK Puchaczów 
11.2009 

folklorystyczna 

13. Uroczysta sesja 
Opłatkowa 

GOK Puchaczów 
12.2009 

muzyczna, teatralna 

14. Bal Sylwestrowy GOK Puchaczów 
31.12.2009 

muzyczna 

Źródło : Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie  

Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zespołowego uczestnictwa 

społeczności lokalnej w kulturze, różnorodne formy edukacji kulturalnej, imprezy kulturalne: np. 

koncerty, wystawy, konkursy, festyny, dożynki, spotkania okolicznościowe. Plan imprez Gminnego 

Ośrodka Kultury w Puchaczowie zaprezentowany jest wyżej. 

Działalność w sferze kultury upowszechniana jest również przez Gminną Bibliotekę w 

Puchaczowie oraz jej filię w Ciechankach. Działalność bibliotek służy zaspakajaniu potrzeb 

czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy. Biblioteka gminna 

i jej filia posiadają księgozbiór liczący 20 tys. woluminów. Ze zbiorów bibliotek  

w ciągu roku korzysta około 900 czytelników. Placówki organizują wiele konkursów adresowanych 

do dzieci i młodzieży z terenu całej gminy, ponadto poprzez różne formy działalności kulturalnej, 

systematyczny dopływ nowości wydawniczych stara się kształtować zainteresowania czytelnicze 

społeczeństwa. Biblioteki współpracują z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi na terenie 

gminy w organizacji imprez kulturalnych. Istniejąca sieć bibliotek nie zaspakaja w pełni potrzeb 
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mieszkańców gminy i przeszłe działania powinny zmierzać w kierunku rozbudowy sieci bibliotek w 

północno – zachodniej części gminy. 

 W roku 2009 zaplanowano następujące formy pracy oświatowej w bibliotekach: 

• wystawy – wystawa książek ilustrowanych przez Jan Marcina Szancera; 

• konkursy:  

- Konkurs wielkanocny; 

- Mały Konkurs Recytatorski; 

- Konkurs plastyczny „Ilustracja do książki pt. Szewczyk Dratewka”; 

- Jesienny Konkurs Recytatorski; 

• lekcje biblioteczne i wycieczki; 

• inne formy pracy, np.: spotkanie z książką, spotkanie z baśnią, wieczór z baśnią Zbigniewa 

Herberta, itd. 

 

 
2 e.  Charakterystyka infrastruktury technicznej ( zakłady i obiekty zapewniające dostęp 

do podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, 

wody, usuwania ścieków i odpadów 

 

Wszyscy mieszkańcy Gminy Puchaczów mają zapewniony stały dostęp do wody, cały obszar 

gminy jest zwodociągowany.  Zaopatrzenie w wodę ludności na terenie gminy odbywa się za 

pośrednictwem studni (ujęć wody pitnej) w następujących miejscowościach: 

• Puchaczów – dwie studnie; 

• Wesołówka – dwie studnie; 

• Jasieniec – dwie studnie.  

Bardzo dobrze rozwinięta jest również sieć telefoniczna obejmująca wszystkie miejscowości w gminie. 

Sieć gazowa oraz przyłącza gazowe są w miejscowości Puchaczów, Stara Wieś, Ostrówek, Ciechanki i 

Szpica. Jeżeli chodzi o sieć energetyczną to znajduje się ona na terenie całej Gminy Puchaczów. W 

gminie nie ma centralnego systemu zaopatrzenia w energię cieplną. Gospodarstwa domowe posiadają 

własne systemy centralnego ogrzewania węglowego. Natomiast większość budynków użyteczności 

publicznej, w największej ilości zlokalizowanych w miejscowości Puchaczów posiada system 

ogrzewania olejowego. Gmina Puchaczów posiada dosyć dobrze rozbudowaną sieć oświetlenia 

ulicznego. Na całym obszarze występują 42 stacje transformatorowe, z których 6 stacji są to 

oświetlenia wydzielone w liczbie 94 sztuk lamp. Pozostałe w liczbie 513 sztuk lamp są podwieszane. 

Gospodarkę odpadami na terenie całej Gminy Puchaczów prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Puchaczowie. Każde gospodarstwo domowe jest wyposażone w pojemniki na odpady o pojemności 

120 l, bądź 240 l.  Częstotliwość opróżniania pojemników jest określona w umowach na wywóz i 
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wynosi ona jeden raz w miesiącu w każdej miejscowości. Odpady są wywożone na wysypisko śmieci 

w miejscowości Stara Wieś w Gminie Łęczna. Odpady odbierane są specjalistycznym sprzętem 

przeznaczonym do odbierania i transportu odpadów w postaci ciągnika Promar MTZ 82TSA oraz 

przyczepy do przewozu odpadów o pojemności 13 m3  produkcji WARBO. Gospodarka wodno-

ściekowa jest oparta na systemie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bezpośrednio z 

gospodarstw domowych do oczyszczalni ścieków w Puchaczowie. Siecią kanalizacyjną objęte są 

następujące miejscowości : Brzeziny, Bogdanka, Puchaczów, Stara Wieś, Turowola, Nadrybie 

Ukazowe, Nadrybie Dwór oraz Nadrybie Wieś.  Jest to sieć o długości 58,2 km.  

Można więc jednoznacznie stwierdzić, iż podstawowe usługi  dla mieszkańców są zaspokojone. 

Jednak są uzasadnione potrzeby dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej, udoskonalenie systemu 

zbiórki odpadów czy modernizacji dróg oraz rozbudowy infrastruktury im towarzyszącej: chodników 

oraz oświetlenia ulicznego. 

 

2 f.  Gospodarka i rolnictwo ( zakłady pracy, gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze) 

 

Struktura branż gospodarki na terenie Gminy Puchaczów jest zróżnicowana. Gmina Puchaczów jest 

gminą wiejską , ale poza rolnictwem rozwinięty jest przemysł wydobywczy w oparciu o zasoby węgla 

kamiennego eksploatowane i wydobywane w Bogdance i Nadrybiu przez Kopalnię Węgla  

Kamiennego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. To działalność kopalni dała impuls do powstawania i 

rozwoju przedsiębiorstw przetwórczych i usługowych współpracujących z kopalnią, np. w zakresie 

wytwarzania materiałów budowlanych ze skały płonnej, czy świadczących usługi transportowe, czy 

remontowe na rzecz kopalni. Poza tym na terenie gminy rozwija się drobna wytwórczość, działalność 

usługowa i handel w formie prywatnej przedsiębiorczości. Największym przedsiębiorstwem 

zlokalizowanym na terenie Gminy Puchaczów jest Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Dzięki istnieniu 

kopalni na terenie gminy rozwinęły się także inne firmy bezpośrednio współpracujące z kopalnią, 

zajmujące się głównie handlem węglem, produkcją i handlem cegły klinkierowej oraz bezpośrednią 

obsługą techniczną kopalni. Do większych zakładów zlokalizowanych na terenie gminy należą: 

- „Ekoklinkier” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.; 

- „Tewa Termico”  Sp. z o.o. w Nadrybiu; 

- „Warbo” Sp. z o.o. w Bogdance; 

- „Kobud” Sp. z o.o. w Bogdance; 

- „Łęczyńska Energetyka” w Bogdance; 

- „Ekspert” Sp. z o.o. w Bogdance; 

Do ważnych pracodawców na terenie Gminy Puchaczów, skoncentrowanych głównie w miejscowości 

Puchaczów należą także placówki oświatowe, służba zdrowia i administracja. Ważnym przejawem 
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aktywności gospodarczej jest podejmowanie indywidualnej działalności gospodarczej przez osoby 

fizyczne. Można wyróżnić następujące branże indywidualnych przedsiębiorców według wybranych 

sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności:  

• przetwórstwo przemysłowe – 16; 

• budownictwo – 28; 

• handel i naprawy – 71; 

• hotele i restauracje – 3; 

• transport, gospodarka magazynowa i łączność – 24; 

• pośrednictwo finansowe – 2; 

• obsługa nieruchomości – 23; 

• pozostałe – 19. 

Rolnictwo jest podstawowym działem gospodarki w Gminie Puchaczów. Obszary 

wykorzystywane rolniczo stanowią 74,2% powierzchni gminy ogółem i pokryte są glebami III i IV 

klasy bonitacyjnej. Lasy stanowią 10,4%, wody 2% a pozostałe grunty 13,4% powierzchni. 

 

Użytkowanie ziemi w Gminie Puchaczów  

Formy użytkowania ziemi  Powierzchnia w ha 

Użytki rolne, w tym:  6 814 

             grunty orne 5 064 

             Sady 70 

             łąki i pastwiska 1 680 

Lasy 951 

Pozostałe grunty i nieużytki 1 406 

Razem 9 171 

 

Na terenie gminy funkcjonuje około 1 200 gospodarstw rolnych, wśród których przeważają 

gospodarstwa małe powierzchniowo, do 5 ha: 48,5% ogółu gospodarstw, natomiast gospodarstwa 

powyżej 15 ha stanowią około 10% ogólnej liczby gospodarstw.  

W profilu produkcji rolniczej przeważa produkcja roślinna nad zwierzęcą.  

 

Struktura podstawowych zasiewów w Gminie Puchaczów w roku 2006 

Uprawy Powierzchnia w ha 
  Zboża, łącznie z kukurydzą  3 652 
  Ziemniaki  200 
  Rzepak  100 
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  Warzywa gruntowe 381 
  Truskawki  100 

 

 Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, główne jej kierunki to hodowla trzody chlewnej oraz bydła 

mlecznego. Na terenie gminy jest ponad 20 gospodarstw posiadających stada bydła mlecznego liczące 

ponad 10 do 50 krów. Funkcjonuje także jedno duże gospodarstwo drobiarskie, które hoduje stada 

drobiu liczące kilka tysięcy sztuk kurcząt. 

Nowym kierunkiem w produkcji rolnej jest rolnictwo ekologiczne, które prowadzone jest obecnie 

przez dwa gospodarstwa rolne na terenie gminy. W Gminie Puchaczów rozwija się także 

agroturystyka. Obecnie działają 4 gospodarstwa agroturystyczne. Walory przyrodniczo – 

krajobrazowe, atrakcyjne z uwagi na rozwój turystyki i agroturystyki występują na terenie gminy, a 

także na terenach sąsiednich, głównie związane są z Pojezierzem Łęczyńsko – Włodawskim. W 

gminie rozwija się także baza turystyczno – rekreacyjna, np. istnieją oznakowane szlaki turystyczne 

oraz nowoczesna ścieżka rowerowa.  

 

 

2 h.  Kapitał społeczny i ludzki ( organizacje działające na terenie miejscowości) 

Działalność organizacji pozarządowych jest jednym z przejawów włączania się instytucji 

Trzeciego Sektora w sprawy publiczne. Organizacje pozarządowe, które działają najczęściej jako 

fundacje i stowarzyszenia, odgrywają ogromną rolę między innymi w pobudzaniu aktywności 

społecznej i aktywizacji wspólnot obywatelskich wokół działań na rzecz realizacji celów rozwoju 

lokalnego. Wokół organizacji pozarządowych skupia się kapitał społeczny, który obok organów 

samorządu  

i przedsiębiorców przyczynia się do integracji lokalnej społeczności wokół spraw publicznych. 

Ponadto organizacje pozarządowe mają do odegrania podwójną rolę: winny stać się stymulatorem 

społecznej aktywności, a zarazem wchłaniać wsparcie finansowe na cele lokalne niedostępne dla 

samorządów lokalnych (wiele funduszy UE i innych, zagranicznych i krajowych, przeznaczonych na 

cele spójne z celami strategii rozwoju lokalnego, jest dostępnych tylko dla organizacji 

pozarządowych).  

Trzeba zaznaczyć, że wśród organizacji pozarządowych można wyróżnić takie, które 

nastawione są na cele społeczne, charytatywne, działające na rzecz kultury, sztuki i sportu oraz 

angażujące się w sprawy wspierania rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. 

 Na terenie Gminy Puchaczów działają następujące organizacje pozarządowe: 

• Towarzystwo Przyjaciół Puchaczowa i okolic – działalność Towarzystwa dotyczy spraw 

kultury i lokalnej tradycji; 
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• Koła Gospodyń Wiejskich (organizacje społeczne); 

• Ochotnicze Straże Pożarne (organizacje społeczne).  

• Stowarzyszenie „Nasza świetlica – pomocna dłoń ” 

Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania wsparcia ze strony organizacji pozarządowych, 

działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego z pobliskiej Łęcznej, np. filia 

Lubelskiej Fundacji Rozwoju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  33..  OOCCEENNAA  MMOOCCNNYYCCHH  II  SSŁŁAABBYYCCHH  SSTTRROONN  MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII,,  WW  KKTTÓÓRREEJJ  

BBĘĘDDZZIIEE  RREEAALLIIZZOOWWAANNAA  OOPPEERRAACCJJAA  

Poniżej zamieszczono analizę SWOT  
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SILNE SŁABE 

1. ZASOBY LUDZKIE   

- Istniejący Zespół Szkół ze Szkołą 

Podstawową, Gimnazjum, Liceum i 

Przedszkolem wraz z wykwalifikowaną 

kadrą nauczycielską      

 

2. Tereny inwestycyjne    

- teren w centrum Puchaczowa przy ul. 

Lubelskiej o powierzchni 700 m2 w planie 

zagospodarowania przestrzennego pod 

usługi, 

- tereny pod budownictwo mieszkaniowe, 

 

3. Infrastruktura wsi   

-     wodociągi wraz z ujęciem wodnym 

- kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 

- sieć gazowa, telefoniczna 

- drogi i chodniki utwardzone 

- zwarta zabudowa, 

- produkcja rolnicza  

- Kopalnia Węgla Kamiennego Lubelski 

Węgiel „Bogdanka” S.A. 

1.Bezrobocie   

2. Niedostateczna liczba spotkań 

integracyjnych dzieci, młodzieży i 

dorosłych mieszkańców  z powodu 

ograniczonego rozwoju zaplecza 

kulturalnego 

3. Niepełne zagospodarowanie wolnego 

czasu dla młodzieży 

4. Niedoskonała   baza sportowo-

rekreacyjna 

5. Zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego 

6. Ubożenie rodzin rolniczych 

uniemożliwiające inwestowanie na 

wsi. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

1. coraz większa popularność mieszkania „za 

miastem”   

2. moda na turystykę i rekreację, rozwój 

agroturystyki;              

3. współpraca z innymi sołectwami 

4.  pojawienie się środków unijnych 

dostępnych dla społeczności wiejskiej; 

 

1. brak wsparcia dla wsi jako miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej   

2. coraz trudniejsza sytuacja  rolników   

3. emigracja młodych ludzi w poszukiwaniu 

pracy za granicą; 

 4. starzejące się społeczeństwo; 
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44..  OOPPIISS  PPLLAANNOOWWAANNYYCCHH  ZZAADDAAŃŃ  IINNWWEESSTTYYCCYYJJNNYYCCHH  II  PPRRZZEEDDSSIIĘĘWWZZIIĘĘĆĆ  

AAKKTTYYWWIIZZUUJJĄĄCCYYCCHH  SSPPOOŁŁEECCZZNNOOŚŚĆĆ  LLOOKKAALLNNĄĄ  WW  OOKKRREESSIIEE  CCOO  NNAAJJMMNNIIEEJJ  77  LLAATT  OODD  

DDAANNIIAA  PPRRZZYYJJĘĘCCIIAA  PPLLAANNUU  OODDNNOOWWYY  MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII,,  WW  KKOOLLEEJJNNOOŚŚCCII  WWYYNNIIKKAAJJĄĄCCEEJJ  ZZ  

PPRRZZYYJJĘĘTTYYCCHH  PPRRIIOORRYYTTEETTÓÓWW  RROOZZWWOOJJUU  MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII    ZZ  PPOODDAANNIIEEMM  

SSZZAACCUUNNKKOOWWYYCCHH  KKOOSSZZTTÓÓWW  IICCHH  RREEAALLIIZZAACCJJII  

 

1. 
 
Tytuł projektu:  
 

„Odnowa i zagospodarowanie parku w Puchaczowie jako miejsca integracji społeczności lokalnej” 
 
Park w Puchaczowie od lat jest miejscem, gdzie spotyka się lokalna społeczność na różnych gminnych 
uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych. Jest to miejsce, które pełni funkcję rozwoju i 
umacniania więzi kulturalnych podczas odbywania się przede wszystkim lokalnych imprez 
plenerowych, jak dni miejscowości Puchaczów, gminne święto plonów, czy innych wydarzeń 
związanych z życiem kulturalnym gminy na stałe zapisanych w jej kalendarzu kulturalnym. 
Dzisiejszy park to obszar o powierzchni 0,64 ha z nasadzeniami starego drzewostanu, w którego 
strukturze przeważają drzewa posadzone nawet 40-70 lat temu i starsze z dominatą jesionów, klonów 
i jaworów. Cała powierzchnia terenu jest otoczona niskim metalowym ogrodzeniem na podmurówce. 
Codzienne użytkowanie terenu parku sprowadza się do sporadycznego przechodzenia wzdłuż 
wydeptanych ścieżek gruntowych, natomiast w miesiącach letnich cała przestrzeń jest 
wykorzystywana właśnie wcześniej wspomnianych plenerowych wydarzeń kulturalnych 
integrujących społeczność lokalną. Patrząc na karty historii, to dzisiejszy park to dawny 
„puchaczowski rynek”, który w XV.  wieku stanowił główny plac w mieście ( Puchaczów otrzymał 
prawa miejskie w 1527 r. od króla Zygmunta I Starego ). Pierwotne funkcje rynku zostały utracone na 
skutek chaotycznego nasadzenia  wysokich drzew oraz wtórnej zabudowy ( budynek Urzędu Gminy 
oraz budynki prywatne i usługowe ) dawnego placu rynkowego uniemożliwiająca odczytanie w 
przestrzeni pierwotnego kształtu placu.  Priorytetem powyższego projektu jest przywrócenie funkcji 
rynku, jako miejsca spotkań, o charakterze otwartym , miejsca do integracji dla wszystkich 
mieszkańców społeczności lokalnej, jako miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci , młodzieży , a 
także miejsca atrakcyjnego dla przyjezdnych i turystów udających się na Pojezierze Łęczyńsko - 
Włodawskie, a przejeżdżających  przez Puchaczów . Cel projektu, a więc  odtworzenie utraconych 
wartości kompozycyjnych układu centrum Puchaczowa , przywrócenie jego pierwotnej funkcji -  
funkcji rynku, mającej rangę społeczną i kulturotwórczą, przyczyni się do  odtworzenia   miejsca 
tętniącego przez cały rok życiem lokalnej społeczności, gdzie zostanie odtworzone i zachowane 
dziedzictwo przodków, a najmłodsze pokolenie będzie żywym świadkiem zaistniałej metamorfozy.  
Projekt podzielono na następujące  zadania: 
 1. Branża drogowa - budowa ścieżek parkowych i ciągu komunikacyjnego na osi Kościoła, niwelacja 
terenu i prace porządkowe; 
 2. Branża elektryczna - przebudowa istniejącego oświetlenia oraz budowa nowego, podświetlenie 
fontanny; 
 3. Branża sanitarna - wykonanie przyłącza sanitarnego do zasilania fontanny, odwodnienie 
powierzchniowe, odprowadzenie wody; 
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 4. Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem elementów małej architektury - fontanna, ławki, 
kosze na śmieci, stojak na rowery, slup ogłoszeniowy; 
 5. Zieleń w parku - uzupełnienie nasadzeń zieleni z zagospodarowaniem istniejącej; 
 6. Plac zabaw dla dzieci. 
 Powyższy projekt jest przede wszystkim konkretną odpowiedzią na zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Puchaczów, ale i mieszkańców całej gminy. 
Poprzez odtworzenie dawnej kompozycji układu Puchaczowa, przywrócenia dawnego " ryneczku 
puchaczowskiego ", doskonale wpisuje się w uzasadnienie działania programu związanego z 
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej,  bo ta przestrzeń zostaje właściwie zagospodarowana i 
funkcjonować będzie przede wszystkim dla lokalnej społeczności. Powyższe zadanie wpływa na 
oryginalność specyfiki obszaru Puchaczowa, który przed wieloma wiekami miał prawa miejskie i 
funkcjonował jako miasto. Ponadto projekt przyczyni się do ożywienia życia kulturalnego wśród 
lokalnej społeczności wpłynie pozytywnie na wzajemną integrację mieszkańców, z uwagi na 
stworzenie im dogodnych warunków do pełnego uczestniczenia  w rozwoju kultury , w poprawie 
stanu dziedzictwa kulturowego swojej wsi. Jak najbardziej podniesie też atrakcyjność turystyczną 
obszaru wiejskiego, gdzie poprzez poprawę walorów estetycznych "stolicy" gminy Puchaczów stanie 
się ona atrakcyjna dla odwiedzających i przejeżdżających turystów. Przede wszystkim zarówno sami 
mieszkańcy, jak i przyjezdni będą mogli skorzystać z miejsca wypoczynku i zabawy, a jednocześnie 
miejsca, gdzie będzie tętniło życie kulturalne na przemian przeplatane historią ziemi puchaczowskiej.  
 
Powyższy projekt będzie pozytywnie wpływał na poprawę i zaspokojenie potrzeb społecznych i 
kulturalnych mieszkańców miejscowości Puchaczów, ale i mieszkańców całej gminy. Będzie to nie 
tylko przywrócenie utraconych wartości dawnego  „puchaczowskiego ryneczku” przy  jednoczesnym  
dostosowaniu wymogów do współczesności , ale i będzie to powstanie odpowiedniego miejsca  do 
integracji lokalnej społeczności, do aktywnego wypoczynku na  świeżym powietrzu, do odbywania  
się lokalnych uroczystości 
 i okolicznych imprez integracyjnych. 
Poprawia  się przede wszystkim walory  estetyczne miejscowości, jako siedziby głównych władz 
samorządowych i miejscowości  jako skupiska większych instytucji kultury, szkolnictwa i urzędów 
administracyjnych. Ponadto zostanie w pełni zagospodarowana przestrzeń publiczna jakże ważna, bo 
przecież związana z historią „puchaczowskiej” ziemi, oraz  
z ludźmi, którzy żyli tu przed laty. 
 

 SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Lp. Kategoria kosztów Szacunkowy koszt w złotych 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej  
30 000 

2. Prace rozbiórkowe - demontaż metalowego 
ogrodzenia na podmurówce  

 
30 000 

3. Branża elektryczna ( przebudowa 
istniejącego oświetlenia i budowa nowego ) 
- przewody elektryczne oświetlenia; 
- fundamenty pod latarnie; 
-przyłącze do zasilania latarni; 
- latarnie parkowe; 
- skrzynka rozdzielcza 
 

 
 

100 000 
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4. Branża sanitarna – przyłącze do zasilania 
fontanny 

10 000 

5. Branża drogowa 
- budowa ciągu komunikacyjnego na osi 
Kościoła; 
- budowa ścieżek parkowych ; 
 

 
300 000 

6. 

 

Mała architektura 
- fontanna; 
- ławki parkowe z oparciem i bez oparcia; 
- kosze na śmieci; 
- stojak na rowery; 
- słup ogłoszeniowy 

 
80 000 

7. Zieleń w parku 
- założenie trawników; 
- ziemia; 
- nasadzenia krzewów; 
- kora; 
- pielęgnacja zieleni 

 
30 000 

8. Plac zabaw dla dzieci 45 000 
 

9. Prace porządkowe 15 000 

10. Promocja projektu 3 000 

 Razem 643 000 

 

HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  PPLLAANNOOWWAANNEEGGOO  PPRRZZEEDDSSIIĘĘWWZZIIĘĘCCIIAA  

Rozpoczęcie realizacji projektu: III 2009 r. 
I etap:  VIII 2009 r. 
II etap: VII 2010 r. 
Zakończenie : IX 2010 r. 
 
Harmonogram w ujęciu tabelarycznym z podziałem na zadania  
 

Planowany termin działania 
 
„Odnowa i  
zagospodarowanie parku 
w Puchaczowie jako miejsca 
integracji społeczności 
lokalnej” 

 
 

2009 
 
 

 

 
 

2010 
 
 
 

Przygotowanie i złożenie wniosku o 
dofinansowanie  

I kwartał 
 

- 
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Przygotowanie dokumentacji 
przetargowej i przeprowadzenie 
postępowania przetargowego 

 
II kwartał  

 
- 
 

Prace rozbiórkowe - demontaż 
metalowego ogrodzenia na 
podmurówce 

 
VIII, IX  

 
- 
 

Branża elektryczna ( przebudowa 
istniejącego oświetlenia i budowa 
nowego ) 
- przewody elektryczne oświetlenia; 
- fundamenty pod latarnie; 
-przyłącze do zasilania latarni; 
- latarnie parkowe; 
- skrzynka rozdzielcza 
 

 
 
 

VIII, IX, X  

 
 
 
- 

Branża sanitarna – przyłącze do 
zasilania fontanny 

 
IX  

 
- 

Branża drogowa 
- budowa ciągu komunikacyjnego 
na osi Kościoła; 
- budowa ścieżek parkowych ; 
 

 
VIII, IX  

 
- 

Mała architektura 
- fontanna; 
- ławki parkowe z oparciem i bez 
oparcia; 
- kosze na śmieci; 
- stojak na rowery; 
- słup ogłoszeniowy 

       
- 

 
IV , V   

Zieleń w parku 
- założenie trawników; 
- ziemia; 
- nasadzenia krzewów; 
- kora; 
- pielęgnacja zieleni 

 
- 

 
V, VI  

Plac zabaw dla dzieci - VI, VII  
Prace porządkowe -       VII 
Promocja projektu VIII, IX, X, XI, XII  IV, V, VI, VII, VIII 
Źródła pozyskania: PROW, działanie Odnowa i rozwój wsi, budżet gminy 

Tytuł projektu:  
 
1. „Centrum sportowo-rekreacyjne w Puchaczowie” 

Głównym i zasadniczym zamierzeniem wykonania powyższego przedsięwzięcia jest promowanie 
wychowania dzieci i młodzieży przez uprawianie sportu jako czynnika warunkującego zdrowy 
styl życia. Od dawna uprawianie różnych dyscyplin sportowych wywiera pozytywny wpływ na 
zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno młodego człowieka jak i człowieka w wieku dojrzałym.  
Sport jest również wspaniałym czynnikiem wychowawczym, a młodzi ludzie , którzy połknęli 
sportowego bakcyla są mniej podatni na różne patologie, takie jak narkomanie, alkoholizm czy 
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chuligaństwo, dbają o swoją kondycję, przyswajają sobie określony styl życia. Ducha sportowej 
rywalizacji najczęściej przenoszą na inne dziedziny, dzięki czemu odnoszą sukcesy nie tylko w 
sporcie. Wychowanie przez kulturę fizyczną oznacza nie tylko zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, lecz również możliwość budowania własnej motywacji i postaw 
akceptowanych społecznie, zmianę przekonań, poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz zmianę 
zachowań. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu wpływa na 
zainteresowanie dzieci i młodzieży osobistą sprawnością, kształtowanie i utrwalanie nawyków 
systematycznego podnoszenia i kontrolowania sprawności fizycznej oraz umiejętności 
sportowych. Przedmiotem powyższego projektu jest budowa  centrum   sportowo-rekreacyjnego 
przy Zespole Szkół w Puchaczowie. Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na etapy : 

1. Boisko wielofunkcyjne z funkcją do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę z 
nawierzchnią syntetyczną  o wymiarach płyty boiska – szerokości 30, 00 m i długości 50,00 m 
o powierzchni całkowitej 1500,00 m2 ; 
2.  Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach płyty boiska – 
szerokości 30, 00 m i długości 62,00 m, o powierzchni całkowitej 1860, 00 m2 ; 
3. Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej o wymiarach płyty boiska- 
szerokości 68,00 m i długości 105,00 o powierzchni całkowitej 7140,00 m2 ; 
4. Zadaszenia dla zawodników rezerwowych o wymiarach 1,5 m x 5 m; 
5. Trybuna o długości 2 x 37,8 m 
6. Rozbieżnia i zeskocznia do skoku w dal ; 
7. Koło i pole rzutów do pchnięcia kulą; 
8. Zagospodarowanie terenu – alejki, chodniki, parking; 
9. Ogrodzenie i oświetlenie terenu; 

 
Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Puchaczów , w Gminie Puchaczów, ma gruntach 
będących własnością Gminy Puchaczów. Teren inwestycji jest zlokalizowany w centralnej części 
miejscowości Puchaczów, w malowniczo położonej dolinie rzeki Świnki. Działki stanowiące teren 
boiska stanowią nieregularny prostokąt. Południową granicę obiektu stanowi dolina rzeki Świnki, 
północna biegnie wzdłuż zasięgu okolicznych łąk, natomiast zachodnia granica jest oddalona około 
240 m od jezdni drogi powiatowej Nr 1716L. Od strony północno-zachodniej boisko będzie przylegać 
do placu przy Zespole Szkół w Puchaczowie.  
Nowo powstałe centrum sportowo - rekreacyjne  będzie  dostępne dla wszystkich chętnych 
mieszkańców całej Gminy Puchaczów, ze szczególnym uwzględnieniem uprawiania dyscyplin 
sportowych przez dzieci i młodzież z terenu całej gminy. Boiska będą dostępne również w dni wolne i 
poza godzinami lekcyjnymi.  
 

 

 

 

 

SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Lp. Kategoria kosztów Szacunkowy koszt w złotych 

1.  
Dokumentacja projektowa 

49 715 

2.  Boisko wielofunkcyjne z funkcją do gry w 
piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę 

1 095 722,08 

3. Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z 
trawy syntetycznej 

946 470,43 
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4. Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z 
trawy naturalnej wraz z pozostałym 
wyposażeniem  oraz zagospodarowaniem 
terenu, ogrodzeniem i oświetleniem 

 

10 345 776,97 

5. Promocja 3 000 

 Razem 12 440 684, 48 

 

 

Harmonogram w ujęciu tabelarycznym z podziałem na zadania  
Planowany termin działania 

 
„Budowa centrum sportowo-
rekreacyjnego w Puchaczowie” 

 
 

 
2008 

 
 
 

2009 

 
 
 

2010 
 

 
 
 

2011 
 

Dokumentacja projektowa XII - - 
 

- 

Przygotowanie wniosku o 
dofinansowanie projektu  
- boisko wielofunkcyjne z funkcją do 
gry w piłkę ręczną, koszykówkę i 
siatkówkę 

 
 
 
- 

 
 
 

II 

 
 
 
- 

 
 
- 

Przygotowanie wniosku o 
dofinansowanie projektu  
- boisko do piłki nożnej z 
nawierzchnią z trawy syntetycznej 
 

 
 
- 

 
 

II-III 

 
 
- 

 

 
 
- 

Przygotowanie wniosku o 
dofinansowanie projektu  
Boisko do piłki nożnej z 
nawierzchnią z trawy naturalnej 
wraz z pozostałym wyposażeniem  
oraz zagospodarowaniem terenu, 
ogrodzeniem i oświetleniem 

 
 
- 

 
 

IV 

 
 
- 

 
 
- 

Przygotowanie dokumentacji 
przetargowej i przeprowadzenie 
postępowania przetargowego 

 
- 

 
IV-V 

 
III 

 
- 

Budowa boiska wielofunkcyjnego z 
funkcją do gry w piłkę ręczną, 
koszykówkę i siatkówkę 

 
- 

 
V- XII 

 
- 

 
- 
 

Budowa boiska do piłki nożnej z 
nawierzchnią z trawy syntetycznej 

 
- 

 
V-XII 

 
- 

 
- 

Budowa boiska do piłki nożnej z 
nawierzchnią z trawy naturalnej 
wraz z pozostałym wyposażeniem  
oraz zagospodarowaniem terenu, 
ogrodzeniem i oświetleniem 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

III-XI 

 
 

III- VII 

Promocja - IV - XII III-XI III-VII 

 



Plan odnowy miejscowości Puchaczów

 

 41 

Kwota Końcowa przedsięwzięcia : 12 440 684, 48 ZŁ  

Źródła pozyskania: RPO WL 2007-2013 , Program „Blisko Boisko”, Programy Ministerstwa Sportu 

 

Tytuł projektu:  
 
2. „Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie” 

Obszary wiejskie charakteryzują się słabo rozwiniętą infrastrukturą techniczną, społeczną w tym 
kulturową. Stanowi to poważną barierę w rozwoju tych obszarów, ich życia kulturalnego                          
i społecznego, natomiast ograniczone możliwości finansowe lokalnych samorządów nie pozwalają na 
zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych swoich społeczności. Odpowiednie możliwości 
rozwoju kulturalnego, rozwoju tradycji lokalnej i obyczajów regionalnych jest szansą na pobudzenie 
aktywności środowisk lokalnych do aktywnego działania i integracji lokalnego społeczeństwa. 
Aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu kulturalnym gminy jest ważnym wyznacznikiem 
rozwoju gminy i jej dziedzictwa kulturowego.  Realizacja projektu wpisuje się w oczekiwania 
mieszkańców wsi Puchaczów jak i wszystkich mieszkańców gminy oraz turystów. Przyczyni się  do 
pobudzenia aktywności środowisk lokalnej społecznoności poprzez ich integrację i uczestnictwo w 
życiu kulturalnym miejscowości i gminy. Uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia 
przedsięwzięcia jest inicjatywa samych mieszkańców wsi Puchaczów, którzy pragną doinwestowania 
w kulturę, w jej rozwój dla przyszłych pokoleń. Głównym celem projektu będzie podjęcie działań 
zmierzających do wyposażenia  GOK w Puchaczowie w  "instrumenty" pozwalające świadczyć mu 
usługi kulturalne (remont  GOK) i rekreacyjne dla ludności, stanie się on prężną jednostką 
zarządzającą kulturą w gminie, odpowiedzialną za organizację imprez integracyjnych. Remont  
będzie obejmował: 
- wymianę instalacji elektrycznej; 
- wymianę balustrad na klatce schodowej i hollu; 
- odnowienie balkonu i schodów ewakuacyjnych; 
- remont pomieszczenia gospodarczego; 
- remont i adaptację pomieszczenia w podpiwniczeniu bydynku GOK przeznaczonego na miejsce 
spotkań i integracji pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy jako miejsca kultywowania tradycji 
i ludowości związanej z ziemią puchaczowską; 
- remont łazienek; 
     Ponadto projekt bądzie obejmował wyposażenie GOK w: 
- sprzęt muzyczny,  fotograficzny, nagłaśniający i oświetleniowy, który  będzie służył do rozwijania 
nowych umiejetności dzieci wiejskich skupionych w kółkch zainteresowań oraz będzie 
wykorzystywany do obsługi spotkań sołeczności lokalnej i imprez kulturalnych organizowanych 
przez lokalnych liderów działających przy GOK ;  
- wyposażenie kuchni /naczynia  kuchenne, obrusy, termosy/ wykorzystywane będzie przez prężnie 
dziełające koło gospodyń wiejskich, które z okazji organizacji imprez okolicznościowych oraz sotkań 
społeczności lokalnej przygotowują potrawy regionalne, którymi częstują biesiadników;     

- meble zostaną przeznaczone do wyposażenia pomieszczenia w podpiwniczeniu budynku GOK 
oraz sal widowiskowej i w GOK. 
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SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Lp. Kategoria kosztów Szacunkowy koszt w złotych 

1. Dokumentacja projektowa 25 000 

2. Przebudowa instalacji elektrycznej 50 000 

3. Roboty budowlane wewnątrz budynku 100 000 

4. Zakup wyposażenia budynku GOK 55 000 

6. Promocja projektu 3 000 

7. Razem 233 000 

 

Harmonogram w ujęciu tabelarycznym z podziałem na zadania  
 

Planowany termin działania 
 
„Remont i wyposażenie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Puchaczowie” 

 
 
 

2009 
 

 
 
 

2010 
 

Przygotowanie dokumentacji 
projektowej 

 
I-IV 

 
- 

Przebudowa instalacji elektrycznej 
w GOK 

 
- 

 
- 

Roboty budowlane wewnątrz 
budynku GOK 

III, IV, V, VI 
 

 
- 

Wyposażenie budynku GOK  
III, VI,VII 

 
- 

Promocja projektu  
VI-VII 

 
- 

Kwota Końcowa przedsięwzięcia : 233 000 zł 
Źródła pozyskania: RPO WL 2007-2013 , Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 

3. „Renowacja pomników historycznych” 
Głównym celem powyższego zadania będzie zagospodarowanie terenu przy pomnikach, prace 
renowacyjne i odnowieniowe wokół pomników, ustawienie tablic informacyjnych. 
 

Tytuł projektu:  
 

5a. „Odnowa otoczenia pomnika Pamięci zamordowanych mieszkańców Puchaczowa” 



Plan odnowy miejscowości Puchaczów

 

 43 

Przedmiotem powyższego przedsięwzięcia było odnowienie otoczenia pomnika Pamięci 
zamordowanych mieszkańców Puchaczowa w miejscowości Puchaczów , w obszarze dawnego rynku. 
Prace obejmowały następujące kategorie: 

1. Prace rozbiórkowe: 
- usunięcie nawierzchni , ogrodzenia, zbędnych roślin, wywóz; 
2. Renowacja pomnika: 
- okładzina na betonowej części pomnika z płyt granitowych IMPALA; 
- Przebudowa podwyższonej części materiały granit STRZEGOM 
- Znicz stalowy 
3. Otoczenie nawierzchnia 
- nawierzchnia z płyt betonowych  - imitacja kamienia 40x40 ; 
- nawierzchnia z kostki bazaltowej 11x9 
- ustawienie obrzeży 
4. Otoczenie nasadzenia 
- niwelacja terenu ; 
- nawiezienie ziemi; 
- budowa klombów; 
- wykonanie nasadzeń i trawników 

 

SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Lp. Kategoria kosztów Szacunkowy koszt w złotych 

1. Dokumentacja projektowa 10 000 

2. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 4 000 

3. Prace renowacyjne przy pomniku 30 000 

4. Nasadzenie drzew i krzewów , 
zagospodarowanie otoczenia pomnika 

27 000 

 Razem 71 000 

 

Harmonogram w ujęciu tabelarycznym z podziałem na zadania  
 

Planowany termin działania 
 

„Odnowa otoczenia pomnika 
Pamięci pomordowanych 

mieszkańców Puchaczowa” 

 
 
 

2006 
 

 
 
 

2008 
 

 
 
 

2009 
 

Przygotowanie dokumentacji 
projektowej 

 
IX 

 
- 

 
- 

Rozebranie nawierzchni z kostki 
betonowej 

 
X 

 
 

 
- 

Prace renowacyjne przy pomniku X 
 

- - 
 

Nasadzenie drzew i krzewów ,    
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zagospodarowanie otoczenia 
pomnika 

XI - - 

 

Kwota Końcowa przedsięwzięcia : 71 000 zł 

Źródła pozyskania: Budżet gminy 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu:  
 

5b. „Warsztaty rzeźbiarskie i warsztaty fotograficzne – wspólnym szlakiem historii 

miejscowości Puchaczów” 
 

Gmina Puchaczów posiada bogatą historię, której znaczącym elementem jest powstanie nazwy 

miejscowości Puchaczów, która według licznych opracowań i zapisów utożsamiana jest  z 

legendarnym „Puchaczem- jako pierwszego zarządcy dóbr i pochodzi od nazwiska „Puchaczowski”. 

Puchaczów był miastem lokowanym na prawie miejskim, które otrzymał od króla Zygmunta I 

Starego. Nowe miasto osadzono na gruntach Mińskiej Łęcznej. Puchaczów, lokowany na prawie 

niemieckim, otrzymał przywilej na trzy jarmarki dorocznie i jeden targ cotygodniowy, które w 

początkowym okresie odbywały się w każdy wtorek. Jarmarki trwały kilka dni i odbywały się: 

wiosenny na Św. Stanisława ( po 8 maja), letni na Przemienienie Pańskie ( 6 sierpnia) i jesienny na Św. 

Marcina ( 3 listopada). Ówczesnym targowiskiem był plac nieopodal drewnianego kościoła – 

klasztoru tzw. „Kozi Rynek”. Powyższy projekt jest projektem ,który jest podstawą do pobudzenia 

świadomości mieszkańców całej Gminy Puchaczów, a szczególnie wszystkich mieszkańców 

Puchaczowa poprzez wzajemną integrację  idącą śladami historii o „ziemi puchaczwskiej”, 

promowania walorów lokalnej twórczości , tradycji i kultury.  Bo przecież rozwój każdej społeczności 

, a szczególnie tej wiejskiej to rozwój zasobów społecznych w gminie, to rozwój poprzez wspólną 

integrację, poprzez wdrażanie wspólnych inicjatyw, których bezpośrednim efektem są tylko korzyści 

dla wszystkich mieszkańców gminy.  Nadrzędnym celem powyższego projektu  jest zintegrowanie 

społeczności lokalnej, zachęcenie ich do odtworzenia historii swojej miejscowości, która przecież łączy  

korzenie rodzinne. W powyższy projekt będą wpisane następujące zadania: 

1. Powstanie pomnika rzeźby-monumentu „Puchacza”; 

2. Dni Miejscowości Puchaczów; 

3. Powstanie „Szlaku Historii Ziemi Puchaczowskiej”; 

4. Opracowanie i wydanie folderu z dokumentacją fotograficzną o tematyce historycznej Gminy 

Puchaczów; 

Kluczowym elementem w projekcie będzie powstanie pomnika- rzeźby monumentu „Puchacza”. 

Realizacja powyższego działania ma się rozpocząć w maju  2008 roku, natomiast zakończyć w 

miesiącu wrześniu 2008 roku uroczystą odsłoną pomnika podczas obchodów Dożynek gminnych  
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2008 . Natomiast pozostałe działania będą realizowane w latach następnych. Podsumowaniem 

realizacji przedsięwzięcia będzie ogłoszenie konkursu dla dzieci szkolnych, których zadaniem będzie 

wymyślenie najciekawszej legendy o miejscowości Puchaczów oraz wystawa fotograficzna w 

Gminnym Ośrodku Kultury. Realizacja powyższego projektu przyczyni się przede wszystkim do 

integracji lokalnego społeczeństwa , do udziału społeczności lokalnej w ważnych inicjatywach i 

wydarzeniach a także będzie takim „przesłaniem” do rozwoju dalszych inicjatyw tworzonych na 

zasadzie partnerstwa.  

Rzeźba ma odzwierciedlać dzieje dawnej historii Puchaczowa. Pomnik  będzie rzeźbiony  przez 

artystę- rzeźbiarza,  w warsztacie rzeźbiarskim, z  zainteresowanymi dziećmi , młodzieżą oraz  

mieszkańców gminy. Powstała rzeźba  przedstawiać będzie  Puchacza z herbem gminy Św. Janem 

Nepomucenem i będzie umiejscowiona na czworokątnym  monumencie. Czas realizacji zadania to 

okres  3 miesięcy. Całość obiektu  wpleciona zostanie w naturalne ukształtowanie i rzeźbę terenu.  

Przy realizacji projektu pomnika , wykorzystanym materiałem będzie blok piaskowy o kubaturze 2m 
2. Na monumencie pomnika będzie umieszczony napis „Puchaczów ”.  Dzieło będzie dostępne   do 

oglądania i podziwiania dla  wszystkich mieszkańców gminy tych mieszkających na stałe i tych 

przyjezdnych , a także i dla turystów odwiedzających Gminę Puchaczów. Oficjalne odsłonięcie 

pomnika nastąpi podczas odbywających się Dożynek Gminnych wrzesień 2008r. Powyższe zadanie 

będzie promowane poprzez zaangażowanie lokalnych mediów, m.in. gazety „Pojezierze”, Dziennika 

Wschodniego oraz  wszelkie informacje  będą również zamieszczane na stronie internetowej Gminy 

Puchaczów. Powyższe zadanie niewątpliwie  przyczyni się  do podniesienia świadomości 

historycznej  i kulturowej mieszkańców, zwiększy atrakcyjność turystyczną  i będzie doskonałą formą 

promocji dla gminy. Natomiast integracja mieszkańców w powstawaniu tego dzieła będzie 

skutkować rozwojem życia kulturalnego w gminie  i w regionie. Należy zaznaczyć , iż w przyszłości 

pomnik będzie podświetlony światłem z halogenowym oraz ogrodzony za pomocą metalowych 

słupków wraz z łańcuszkami. 

 
SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Lp. Kategoria kosztów Szacunkowy koszt w złotych 

1. Warsztaty rzeźbiarskie 8 000 

2. Narzędzia 1000 

3. Materiały do zajęć  4 010 

4. Budowa monumentu pod pomnik 1 900 

5. Warsztaty fotograficzne  2 300 

6. Konkurs na najciekawsza legendę 
wymyśloną przez dzieci szkolne. 

290 

 Razem 17 500 
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Harmonogram w ujęciu tabelarycznym z podziałem na zadania  
 

Planowany termin działania 
 

„Warsztaty rzeźbiarskie i 
warsztaty fotograficzne – 
wspólnym szlakiem historii 
miejscowości Puchaczów” 

 

 
 
 

2008 
 
 
 

Zakup materiałów i wyposażenia 
 

V 

Rekrutacja uczestników projektu  
 

 
VI 

Warsztaty rzeźbiarskie VII-IX 
Warsztaty fotograficzne VII-IX 
Konkurs na najciekawsza legendę o 
Puchaczowie 

15.V- IX (rozstrzygniecie- 
konkurs na najciekawsza 
legendę o Puchaczowie) 

Promocja projektu poprzez 
ogłoszenie na stronie internetowej 
gminy , publikacje w regionalnej i 
lokalnej prasie . 

1.VI-30.IX 

Uroczyste odsłonięcie pomnika 
podczas obchodów Dożynek 
Gminnych 

IX  

Wystawa fotograficzna w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Puchaczowie 

IX 

Kwota Końcowa przedsięwzięcia : 17 500zł 
 
Źródła pozyskania: Budżet gminy, realizator zadania : Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie  
 
 
 

Tytuł projektu:  

 

5. „Budowa basenu przy Zespole Szkół w Puchaczowie” 

 
Przedmiotem powyższej inwestycji jest budowa krytej pływali zlokalizowanej przy Zespole Szkół w 

Puchaczowie . Siłą napędową pomysłu realizacji inwestycji jest poprawa zdrowia i poprawa jakości 

życia wszystkich mieszkańców gminy Puchaczów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży szkolnej. Przesłaniem zadania jest popularyzacja sportu i umacnianie jego pozycji w 

szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, sportu służącego 

wszechstronnemu rozwoju człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu 

zagospodarowaniu czasu wolnego. Ponieważ na terenie naszej gminy nie ma żadnego rodzaju 

pływalni uczniowie nasi są dowożeni na basen znajdujący się w Łęcznej. Obciążenie pływalni w 

Łęcznej jest bardzo duże i nie zapewnia pełnego pokrycia potrzeb zarówno mieszkańców powiatu, 

szkół jak i odwiedzających turystów. Stan ten przyczynia się do ograniczenia szans w dostępie do 
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infrastruktury tego typu. Dlatego też w pełni zasadne jest aby powstał właśnie taki obiekt na terenie 

gminy, który wypełniłby lukę odnośnie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. 

Przedmiotem projektu jest budowa lokalnej infrastruktury edukacyjno – sportowej, czyli krytej 

pływalni przy Zespole Szkół w Puchaczowie wraz z zapleczem rekreacyjnym. Projekt będzie 

obejmował dwa etapy. W wyniku realizacji pierwszego etapu zakładamy otrzymanie m.in. 

następujących elementów: 

PARTER :  

- strefa wyjściowa : holl, portiernia, szatnie; 

- pomieszczenia techniczne; 

PIĘTRO: 

- holl; 

-basen pływacki o wymiarach 25 m x 12 m  i głębokości od 1,35 m do 1,80 m wraz z wejściem dla 

niepełnosprawnych; 

- zjeżdżalnia rurowa; 

- zaplecze sanitarno-natryskowe; 

- zagospodarowanie terenu zielenią 

W rozwiązaniach technicznych zastosowane zostaną najnowocześniejsze materiały, urządzenia i 

technologie spełniające wszelkie normy i znaki bezpieczeństwa. 

 
SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Lp. Kategoria kosztów Szacunkowy koszt w złotych 

1. Dokumentacja techniczna 60 000 

2. Roboty budowlane 980 000 

3. Wyposażenie 100 000 

4. Zagospodarowanie terenu 60 000 

 Razem  1 200 000 

 

 

 

 

Harmonogram w ujęciu tabelarycznym z podziałem na zadania  
Planowany termin działania 

 
„Budowa basenu przy Zespole 
Szkół w Puchaczowie” 

 

 
 
 

2009 
 
 
 

 
 
 

2010 

 
 
 

2011 
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Przygotowanie dokumentacji 
projektowej 

I - XII - 
 

- 

Przygotowanie wniosku o 
dofinansowanie  

 
- 

 
I kw. 

 
- 

Przygotowanie dokumentacji 
przetargowej  

 
- 

 
I kw. 

 

 
- 

Roboty budowlane  
- 

 
II kw. 

 
- 

Wyposażenie  
- 

 
III kw. 

- 

Zagospodarowanie terenu - - I – II kw. 

Promocja projektu - II – III kw. I – II kw 
Kwota końcowa przedsięwzięcia : 1 200 000 zł 
 

Źródła pozyskania: Programy Ministra Sportu, RPO WL 2007 – 2013, Budżet gminy 
 

 

Tytuł projektu:  
 

7. „Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Puchaczowie” 

Przedmiotem realizacji powyższego zadania jest wykonanie ogrodzenia z bramami i furtkami  

Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum w Puchaczowie. Ogrodzenie będzie na 

podmurówce o wysokości 46 cm zakończonej betonową czapką ze spadkiem na dwie strony 

oraz ze słupkami murowanymi z żelbetowym rdzeniem i wypełnieniem przestrzeni miedzy 

przęsłowej stalowymi ramami z pionowymi elementami stali. Łączna wysokość ogrodzenia 

234 cm.  Podmurówka ma być licowana cegłą elewacyjną typu „Bogdanka”, słupki 

ogrodzenia murowane z cegły elewacyjnej. 

 

SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Lp. Kategoria kosztów Szacunkowy koszt w złotych 

1. Dokumentacja techniczna 28 670 

2. Roboty budowlane, zagospodarowanie 
terenu, architektura 

788 572,60 

 Razem  817 242,60 
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Harmonogram w ujęciu tabelarycznym z podziałem na zadania  
 

Planowany termin działania 
 

„Budowa ogrodzenia terenu 
Zespołu Szkół w Puchaczowie” 

 

 
 
 

2008 
 
 
 

 
 
 

2009 

Przygotowanie dokumentacji 
projektowej 

XI - 
 

Przygotowanie dokumentacji 
przetargowej 

 
- 

 
II kw. 

Roboty budowlane, 
zagospodarowanie terenu, 
architektura 

 
- 

 
II - IIIkw. 

 
Kwota końcowa przedsięwzięcia : 817 242,60 zł 

Źródła pozyskania:  Budżet gminy. 

 

 

 

 

 



Plan odnowy miejscowości Puchaczów

 

 50 

6. Propozycje kierunków działań długofalowych na lata 2007-2013 

Lp. Nazwa 

zadania 

 

Realizator 

zadania 

Czas 

realizacji 

Charakterystyka zadania Szacunkowy koszt w zł 

1. Centrum sportowo-
rekreacyjne w 
Puchaczowie 

Gmina 
Puchaczów, 
mieszkańcy 
Puchaczowa 

 

2008-2010 

Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Puchaczowie jako 
centrum sportowo- rekreacyjnego w Gminie Puchaczów.  

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją do gry w piłkę 
ręczna, koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnią syntetyczną; 

2. Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej; 
3. Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy 

naturalnej; 
4. Zadaszenia dla zawodników rezerwowych; 
5. Trybuna; 
6. Rozbieżnia i zeskocznia do skoku w dal; 
7. Koło i pole rzutów do pchnięcia kulą; 
8. Zagospodarowanie terenu; 
9. Ogrodzenie i oświetlenie obiektu 

 

 

 

12 440 684,48 

 

2. Odnowa i  
zagospodarowanie 
parku 
w Puchaczowie jako 
miejsca 
integracji 
społeczności 
lokalnej 

Gmina 
Puchaczów, 
mieszkańcy 
Puchaczowa 

 

2009-2010 

Głównym przedmiotem projektu będzie odnowienie i późniejsze 
zagospodarowanie dawnego rynku ( a obecnego parku) jako miejsca 
przeznaczonego do integracji wszystkich mieszkańców gminy, jako 
miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży a także miejsca 
atrakcyjnego dla potencjalnych turystów i przyjezdnych. 

 

 

 

643 000 

3, Remont i 
wyposażenie 
Gminnego Ośrodka 
Kultury w 
Puchaczowie 

Gmina 
Puchaczów, 
mieszkańcy 
Puchaczowa 

 

2009-2010 

Głównym celem projektu będzie podjęcie działań zmierzających do 
wyposażenia  GOK w Puchaczowie w  "instrumenty" pozwalające 
świadczyć mu usługi kulturalne (remont  GOK) i rekreacyjne dla 
ludności, stanie się on prężną jednostką zarządzającą kulturą w 
gminie, odpowiedzialną za organizację imprez integracyjnych. 
Remont  będzie obejmował: 
- wymianę instalacji elektrycznej; 

 

224 000 
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- wymianę balustrad na klatce schodowej i hollu; 
- odnowienie balkonu i schodów ewakuacyjnych; 
- remont pomieszczenia gospodarczego; 
- remont i adaptację pomieszczenia w podpiwniczeniu na punkt 
informacyjno -  turystyczny; 
- remont łazienek; 
- budowę parkingu 
- wyposażenie kuchni . 
 

5. Remont pokrycia 
dachowego na 
Kościele 
Parafialnym, 
monitoring Kościoła 

Gmina 
Puchaczów, 
Parafia w 
Puchaczowie 

 

2010 -2012 

Projekt będzie opierał się w głównej mierze na wymianie pokrycia 
dachowego Kościoła Parafialnego w Puchaczowie. Kościół jest 
zabytkiem klasy 0, wpisanym do rejestru zabytków i oznaczony 
rejestrem o numerze A/609. Projekt przewiduje również wykonanie 
monitoringu zewnętrznego kościoła i jego otoczenia 

 

1 200 000 

6. Budowa basenu przy 
Zespole Szkół w 
Puchaczowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina 
Puchaczów 

 

2009 -2011 

Przedmiotem powyższej inwestycji jest budowa krytej pływali 
zlokalizowanej przy Zespole Szkół w Puchaczowie z zapleczem 
rekreacyjnym. Projekt będzie obejmował dwa etapy. W wyniku 
realizacji pierwszego etapu zakładamy otrzymanie m.in. 
następujących elementów: 
PARTER :  
- strefa wyjściowa : holl, portiernia, szatnie; 
- pomieszczenia techniczne; 
PIĘTRO: 
- holl; 
-basen pływacki o wymiarach 25 m x 12 m  i głębokości od 1,35 m do 
1,80 m wraz z wejściem dla niepełnosprawnych; 
- zjeżdżalnia rurowa; 
- zaplecze sanitarno-natryskowe; 
- zagospodarowanie terenu zielenią 
 

 

1 200 000 

7. Budowa ogrodzenia 
terenu Zespołu 
Szkół w 
Puchaczowie 

 
Gmina 
Puchaczów 

 

2008 -2009 

Przedmiotem realizacji powyższego zadania jest wykonanie 
ogrodzenia z bramami i furtkami  Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i 
Liceum w Puchaczowie. Ogrodzenie będzie na podmurówce o 
wysokości 46 cm zakończonej betonową czapką ze spadkiem na dwie 

 

817 242,60 
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strony oraz ze słupkami murowanymi z żelbetowym rdzeniem i 
wypełnieniem przestrzeni miedzy przęsłowej stalowymi ramami z 
pionowymi elementami stali. Łączna wysokość ogrodzenia 234 cm.  
Podmurówka ma być licowana cegłą elewacyjną typu „Bogdanka”, 
słupki ogrodzenia murowane z cegły elewacyjnej. 
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7. Główne obszary priorytetowe rozwoju miejscowości 

1. Powstanie z myślą o mieszkańcach Puchaczowa, mieszkańcach całej gminy a także 
turystach atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu poprzez: 
 

• Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Puchaczowie; 
• Odnowienie i zagospodarowanie parku w Puchaczowie; 
• Budowę placów zabaw dla dzieci; 
• Zagospodarowanie terenu dawnego boiska „Zawale” w Puchaczowie 
 
 

2. Poprawa infrastruktury miejscowości  poprzez: 
• Remont i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie; 
• Renowacja historycznych pomników w Puchaczowie; 
• Remont pokrycia dachowego na Kościele Parafialnym w Puchaczowie wraz z 

instalacją monitoringu zewnętrznego; 
• Poprawa istniejących nawierzchni dróg i chodników oraz budowa nowych w 

miarę pojawiających się potrzeb; 
• Remont oświetlenia ulicznego w miarę pojawiających się potrzeb 

        
3.  Zintegrowanie działań społeczności lokalnej poprzez: 

• Poszukiwanie, dokumentowanie tradycji , zwyczajów zapisanych na kartach 
historii związanych z Puchaczowem ; wytyczenie „Szlaku historii ziemi 
puchaczowskiej”; 

• Angażowanie w głównej mierze dzieci i młodzieży do wspólnie 
podejmowanych działań; 

• Organizacja imprez kulturalnych z udziałem lokalnej społeczności; 
• Utworzenie miejsca spotkań integracyjnych dla lokalnej społeczności; 
• Uatrakcyjnienie oferty Gminnego Ośrodka Kultury o nowe koła 

zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dla osób dorosłych; 
• Uaktywnienie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. 


