
 

„Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej” 
 

W dniu 28 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Opolskim, podpisana 

została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki 
Wąskotorowej”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 7. Ochrona 

Dziedzictwa Kulturowego i naturalnego, Działania 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne.  

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Nałęczów, Gminą Poniatowa, Gminą Wąwolnica 

oraz Gminą Karczmiska. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona i 

wykorzystanie zasobów materialnego dziedzictwa 

kulturowego, jakim jest Nadwiślańska Kolejka 

Wąskotorowa.  

Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu 

mają na celu przywrócenie przejazdów turystycznych 

NKW na nie funkcjonującej obecnie trasie  

Karczmiska – Nałęczów, wiodącej przez niezwykle 

urokliwe i malownicze tereny pogranicza powiatów opolskiego i puławskiego. Oprócz modernizacji 

torowiska, przebudowy mostów i wiaduktu kolejowego, przeprowadzona zostanie naprawa sprzętu  

i infrastruktury kolejowej, jak również przystosowanie obiektów i wagonów na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. Powiat Opolski planuje kontynuację zadań związanych z zagospodarowaniem 

terenu głównej stacji w Karczmiskach oraz uzupełnienia oferty turystycznej dla osób zainteresowanych 

historią Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej. Projekt przewiduje rozmieszczenie wzdłuż linii kolejki 

stacji plenerowych, wyposażonych w perony, parkingi, wiaty peronowe oraz elementy małej 

architektury, które będą stanowić dla turystów miejsce odpoczynku oraz bazę wypadową do 

odwiedzenia okolicznych obiektów kulturowych. Ponadto, Gmina Nałęczów w ramach przedmiotowego 

projektu planuje zakupić rowery z napędem elektrycznym, które umożliwią skomunikowanie centrum 

miasta Nałęczów z oddalonym o ok. 3 km dworcem kolejowym. Przewiduje również ustawienie na 

dworcu głównym trwałej galerii poświęconej historii kolejki wąskotorowej, figur z brązu 

przedstawiających kuracjuszy i podróżnych z poprzednich epok oraz wykonanie wystroju wagonu kolejki 

dedykowanemu zarówno miastu Nałęczów, jak i pozostałym miejscowościom leżącym przy trasie 

Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej. 

 

Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwoju i lepszego skomunikowania wewnątrz regionu  

oraz umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie jego walorów przyrodniczych i kulturowych. 

 

Całkowita wartość projektu: 8 479 847,54 zł 

Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 5 430 862,23 zł 

Udział własny: 3 048 985,31 zł 

 

Realizacja zakresu rzeczowego projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020. 

 


