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Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jest jedną z nielicznych czyn-
nych kolejek wąskotorowych w Polsce. Dawniej wykorzystywana do 
transportu towarowego i osobowego obecnie ma, szanse stać się jed-
ną z głównych atrakcji turystycznych Powiatu i całej Lubelszczyzny.

Początki Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej sięgają lat 1892-
93, związane są nierozerwalnie z rodem Kleniewskich. Pomysłodawcą  
i projektantem kolei był Jan Kleniewski ziemianin i przemysłowiec.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Kleniewscy odbudowali kolejkę, którą następnie 
przejęły Polskie Koleje Państwowe.

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa przez pokolenia służyła mieszkańcom powiatu opol-
skiego wtapiając się w krajobraz „Opolskiego Powiśla”.

Powiat Opolski postanowił przejąć kolejkę w 2002 roku od likwidatora aby ocalić od zapo-
mnienia, zniszczenia i zachować dla przyszłych pokoleń jako element historii i ciekawą ofertę 
turystyczną.

Kolejnym ważnym elementem przełomowym było podpisanie Aktu Notarialnego 10 wrze-
śnia 2008 roku dzięki czemu powiat stał się pełnoprawnym właścicielem 74 hektarów nieru-
chomości co umożliwiło inwestowanie i rozwój kolejki.

W celu poprawy atrakcyjności i bezpieczeństwa turystów Powiat Opolski jako lider i Powiat 
Puławski oraz gminy - Karczmiska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Nałęczów, Wąwolnica oraz 
Muzeum Nadwiślańskie realizują dwa duże projekty pn. „Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa 
jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny” oraz „Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wą-
skotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego”.

10 czerwca 2011 roku Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa wróciła na tory w nowej szacie  
i wzbogaconej ofercie turystycznej. Zapraszam do zwiedzania naszego regionu podczas nie-
zapomnianego przejazdu pociągiem „Nadwiślanin”. Mam nadzieje, że zaprezentowany mate-
riał przybliży historię naszej kolejki a walory krajobrazowe i kulturowe zachęcą Państwa do 
odwiedzenia naszego gościnnego powiatu.

Do zobaczenia na szlaku Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej. 

Starosta Opolski

Zenon Rodzik

(JR)
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Jan Kleniewski 
      założyciel Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej

Urodził się 1845 roku w Ciołkowie, w ziemi płoc-
kiej, zmarł 1918 r. w Warszawie. Posiadał wykształce-
nie prawnicze i rolnicze. W 1871r. wraz z ojcem Fran-
ciszkiem i bratem Władysławem nabył dobra opolskie 
od spadkobierców Kazimierza Wydrychiewicza. Rok 
później po podziale majątku otrzymał dobra o łącz-
nej powierzchni 10812 morgów. W ich skład wcho-
dziły cztery klucze: Wrzelów, Szczekarków, Łaziska  
i Kluczkowice. Jan okazał się doskonałym gospoda-
rzem, jednym z prekursorów nowocześnie pojętego 
rolnictwa. Zadłużone i zaniedbane posiadłości prze-
kształcił we wzorowe gospodarstwo. Zmienił profil 
majątków, rezygnując z uprawy zbóż na rzecz upra-
wy roślin przemysłowych tzn. buraków cukrowych, 
chmielu, ziemniaków i jęczmienia. Jako zwolennik 
uprzemysłowienia kraju, promował rozwój przemysłu 
rolno-spożywczego, przetwarzającego na miejscu uzy-
skane płody ziemi.

Szczególnie przyczynił się do rozwoju chmielar-
stwa w naszym regionie. Założył jedne z największych 
w Królestwie Polskim plantacje chmielu (100 morgów 
tj. ok 56 ha). Posiadał w swoich dobrach siarkownię 
i prasownię. Chmiel po wstępnej obróbce był przeka-
zywany do browaru w Kluczkowicach, nadwyżkę zaś 
sprzedawano.

W roli przemysłowca Kleniewski zadebiutował  
w 1883 roku, współtworząc cukrownię w Opolu Lubel-
skim. W 1894 uruchomił swoją własną we Wrzelowie 
na Powiślu, nazwaną od herbu rodzinnego „ Zagłobą”. 
Istnienie cukrowni przyczyniło się do intensyfikacji 
produkcji buraków cukrowych. W 1913 roku obszar 
plantacji wynosił 1400 hektarów i ciągle się powiększał.

Ponadto Jan Kleniewski rozbudował i unowocze-
śnił istniejący od 1827 r. browar w Kluczkowicach, 
zorganizował gorzelnię i rektyfikację w Łaziskach, 
cegielnię w Łemszczyżnie, fabrykę kafli, fabrykę 
serów szwajcarskich w Szczekarkowie oraz liczne 
piekarnie. Przy 200 hektarowej plantacji wikliny  
w Bożym Darze nad Wisłą powstała w 1902 r. fabryka 
koszyków.

Surowiec drzewny z lasów (ok. 800 ha) przetwa-
rzany był w tartakach, terpentyniarniach i stolarniach, 
gdzie wyrabiano gont, parkiety, boazerię oraz meble. 
Jan Kleniewski zajmował się również hodowlą zwie-
rząt, głównie koni i owiec oraz posiadał liczne stawy 
zarybione karpiem, szczupakiem, linem i karasiem.

Oprócz działalności gospodarczej, Jan oraz jego 
żona Maria zajmowali się na szeroką skalę działal-
nością społeczną. Maria Kleniewska z Jarocińskich 
była jedną z bardziej znanych działaczek społecznych 
w Polsce przełomu XIX i XX w. Natomiast Jan był 
jednym z członków założycieli Lubelskiego Towarzy-
stwa Wzajemnego Kredytu, powołanego w 1898 r., zaś 
rok później został prezesem Lubelskiego Stowarzy-
szenia Rolniczego.

Zainteresowany warunkami bytowymi swoich 
robotników, wybudował przy cukrowni w Zagłobie 
nowoczesne czworaki. Zainicjował też akcję budowy 
wałów przeciwpowodziowych. Z jego inicjatywy po-
wstała w 1893 r. kolejka wąskotorowa, rozbudowywana 
do wybuchu II wojny światowej. Jan Kleniewski dzięki 
pracowitości, gospodarności i otwartości na propozy-
cje i możliwości rodzącego się wówczas kapitalizmu, 
doprowadził swój majątek do rozkwitu i znacznie go 
pomnożył. Jego działalność przyczyniła się wybitnie 
do rozwoju gospodarczego całego powiatu.

Maria i Jan Kleniewscy w 1880 roku

Kluczkowice - rodzina Kleniewskich
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Początki Nadwiślańskiej Kolejki Wąskoto-
rowej sięgają lat 1892-93, związane są nie-
rozerwalnie z rodem Kleniewskich. Pomysło-
dawcą i projektantem kolei był Jan Kleniewski 
ziemianin i przemysłowiec, właściciel więk-
szości okolicznych ziem. Rodzina Kleniewskich 
przybyła na nasze tereny w 1871 r. Pierwsza 
linia, prowizoryczna z drewnianymi torami, 
połączyła folwark Polanówkę z Cukrownią 
„Zagłoba” we Wrzelowie, uruchomiona była 
w celu przewozu buraków cukrowych z pól 
do zakładu przetwórczego. 5 - 6 tonowe wa-
goniki ciągnięte były przez konie. Następne 
linie konnej kolei powstały około 1900 roku 
już z żelaznymi szynami o prześwicie 750 
mm. Połączyły cukrownię „Zagłoba” z Kępą 
Chotecką i cukrownię „Opole” z Piotrawinem. 

Tabor składał się z 10 wagoników, 2 platform 
i kilku koni. Kleniewscy systematycznie roz-
budowywali kolej. W 1911r. powstaje odcinek 
łączący Zagłobę z folwarkiem Wymysłów  
z odgałęzieniem Szczekarków - Wisła przez 
Wilków oraz Opole z Piotrawinem. W 1912 r. 
Kleniewscy zakupili dwa parowozy Krauss do 
obsługi tych ostatnich tras.

W czasie I wojny światowej Rosjanie ustę-
pując przed Austriakami zniszczyli cukrownie, 
rozebrali tory, a tabor zatopili w Wiśle. Wojska 
austriackie przy pomocy Polaków i jeńców ro-
syjskich odbudowali linie i rozbudowali ją dla 
celów militarnych, przedłużając odcinek do 
kolei normalnotorowej w Drzewcach (obec-
nie Nałęczów). W 1917 r. Kleniewscy przy-
stąpili do odbudowy kolejki, odcinki Zagłoba 

Parowóz Zagłoba niemieckiej firmy KRAUSS (1912-1921)

Parowóz Kogut (KRAUSS)

Parowóz KRAUSS - Pawełek (1914-1916)

Parowóz Kołomna tzw. kołomyjka (Py1)

Historia powstania Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej
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- Nałęczów z odnogą Karczmiska - Opole, 
oddając nadzór nad budową najstarszemu 
synowi, Witoldowi (1880-1927). Wkrótce po 
odzyskaniu niepodległości kolejka zostaje 
przyłączona do Polskich Kolei Państwowych  
i uzyskuje stałe połączenie z koleją normalno-
torową w Nałęczowie. W 1920 r. konie zastą-
piono parowozami zakupionymi w Kołomyj-
skiej Fabryce Parowozów w ZSRR. Parowozy 
zwane „kołomyjkami” lub „samowarkami” sta-
ły się podstawowym środkiem trakcyjnym do 
lat 50-tych. Zakupiono również w Zakładach 
Ostrowieckich wagony towarowe o ładowno-
ści 15 ton, wcześniejsze były 5, 6, 8 tonowe. 
W następnej dekadzie dołączono do taboru 
polskie produkty, parowóz Px29, parowo-
zy typu W4A Wisła z fabryki w Chrzanowie  
i wagony motorowe Lux-torpedy. Kleniewscy 
w dalszym ciągu inwestowali w kolejkę. Do-

budowują odcinki torów do cukrowni w Opo-
lu i do Piotrawina w celu przewozu węgla, 
drewna, wytłoków oraz zaopatrzenia gorzel-
ni i tartaków. Do przewozu brygad polowych 
i wycieczek służyły drewniane wagoniki z ła-
weczkami. W 1938 r. w ramach Centralnego 
Okręgu Przemysłowego dobudowany zosta-
je odcinek do Poniatowej do budującej się fa-
bryki elektrotechnicznej. Pierwszą produkcję 
w nowym zakładzie dla celów wojskowych 
rozpoczęto w sierpniu 1939 r.

Po wybuchu II wojny światowej Niemcy 
na terenie fabryki założyli obóz dla jeńców 
radzieckich w którym zginęło 18 tys. jeńców. 
Hitlerowcy przed wycofaniem postanowili 
zniszczyć parowozy, lecz kolejarze ukryli je 
w nadwiślańskich lasach. Dzięki temu służyły 
one wojskom radzieckim w dowozie amunicji 
do Wisły.

Kolejarze z Opola 1938r.Pięcioosiowy parowóz Niemka

Transport więźniów (II wojna światowa)
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Po wyzwoleniu PKP przejęły kolejkę z Na-
łęczowa do Opola i Poniatowej natomiast  
z Karczmisk do Wilkowa zwrócono cukrowni 
„Opole”. Ciekawostkę stanowi projekt z 1946 
roku według którego, PKP przejmuje kolej-
kę do Piotrawina, zbuduje obwodnice poza 
miastem Opole, zbuduje most przez Wisłę  
i w końcowej fazie zbuduje tory przez Lipsko, 
Iłżę do Starachowic. Z projektu realizacji do-
czekał się tylko odcinek Starachowice - Iłża. 
W połowie lat 50-tych PKP ponownie przejęły 
tor do Wilkowa wprowadzając ruch osobowy 
i zawieszając go w 1964 roku. Tor ze Żmi-
jowisk do Zagłoby i Kępy Choteckiej wyko-
rzystywany był przez ZPOW, który powstał  
w miejscu zniszczonej cukrowni, oraz przez 
Cukrownię „Opole” w czasie kampanii bura-
czanej. Zakład w Zagłobie do obsługi tego 
odcinka posiadał parowóz „Kołomna” (Py1)  
i dwie lokomotywy spalinowe Wls 40 i Wls 75. 

Po roku 1950 w miejsce wyeksploatowanych 
kołomyjek zakupiono czteroosiowe parowozy 
Px48 produkowane w Chrzanowie. Pracowa-
ły także przedwojenne Px29 oraz jeden Px5, 
wagon motorowy Mbd1, lokomotywy spali-
nowe Lyd1 i najsilniejszy parowóz budowlany 
dla kolei Łotewskich Pxa9 (450KM). W roku 
1959 ze względu na zagrożenie pożarowe od 
iskier parowozu wybudowano obwodnicę we 
wsi Niezdów wprowadzając trakcję parową. 
W najlepszych czasach cukrownia posiadała  
6 parowozów, kilkadziesiąt wagonów różnych 
typów, kilka wiślanych kryp i holownik „Za-
głoba”. Na początku lat 60-tych zakupiono 
nowe wagony osobowe 3Aw z Państwowej 
Fabryki Wagonów, 1Aw ze Świdnicy, oraz wa-
gony torowe 15 i 17 ton. Ostatni z nich pocięto 
w 1988 roku. W roku 1968 rozebrany został 
odcinek do Piotrawina oraz w roku 1970 do 
Świdna będący własnością cukrowni „Opole”. 

Parowóz Px29 sprzedany do Szwecji w 1977 r.oku

Przemarsz kolejarzy 1963 r Odśnieżanie torów - zima 1978-79
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Drużyna parowozu Px48 - 1977 rok

Parowóz Px48 o numerze 1917

W roku 1968 wprowadzono ciężkie lokomoty-
wy wysokiej mocy Lxd2 produkcji rumuńskiej 
oraz wagony transportery do przewozu wa-
gonów normalnotorowych. Ostatni parowóz 
Px48 zakończył służbę w 1980 roku. Tutejsze 
parowozy: dwa z nich pracują na innych ko-
lejkach, Px5 stoi w Tarnowskich Górach, trzy 
były przebudowane na tor 1000 mm, a Px29 
sprzedany został do Szwecji.

W roku 1988 wprowadzono nowe wago-
ny osobowe produkcji rumuńskiej typu Bxh-
pi. Mimo, że część torów rozebrano w latach 
1968-1970, przewozy rosły - zwłaszcza towa-
rowe. wraz ze wzrostem ciężaru lokomotyw 
i pociągów zaczęto wprowadzać cięższy typ 
szyn, najczęściej były to stare szyny normal-
notorowe od H119 do W119.

W 1990r. kolejka zatrudniała 253 pracow-
ników - później zaczął się gwałtowny spadek 
przewozów tak towarowych jak i pasażer-
skich. W roku 1991 przestały kursować pocią-
gi pasażerskie do Poniatowej, a w roku 1993 
przerwano ostatnie stałe połączenie Nałę-
czów Wąskotorowy - Karczmiska. Do końca 
roku 2001 kursowały pociągi towarowe i po-
ciągi turystyczne na całej trasie kolejki.

W grudniu 2001 roku cały personel NKD 
został zwolniony z PKP. Niestety na Nałę-
czowskiej Kolei Dojazdowej ruch kolejowy 
kompletnie zamarł. Cały tabor zgromadzony 
został na stacji w Karczmiskach i był pilnowa-
ny przez agencję ochrony. Bezczynność taka 
trwała ponad rok, stracony sezon turystycz-
ny, zarośnięty szlak.

Lokomotywa spalinowa Lxd2 - wycieczka szkolna 1972 rok
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Nowy okres dla NKD rozpoczął się z chwilą 
przekazania kolejki przez PKP Starostwu Po-
wiatowemu w Opolu Lubelskim. W roku 2002 
przekazano tory i tabor, a w 2008 także grun-
ty i zabudowania. Władze powiatu wybrały 
nowego operatora - Stowarzyszenie Kolejo-
wych Przewozów Lokalnych, które prowadzi-
ło ruch w latach 2003-2008. W okresie tym 
prowadzone były regularne przejazdy pociągu 
turystycznego „Nadwiślanin”: w wybrane nie-

dziele w sezonie od kwietnia do października 
na trasie Nałęczów - Karczmiska Polana wraz 
z ogniskiem organizowanym na leśnej pola-
nie, i raz do roku we wrześniu tzw. „pociąg 
pielgrzymkowy” na trasie Opole - Wąwolni-
ca - Nałęczów - Wąwolnica (w sezonie 2008  
z powodu uszkodzenia wiaduktu trasy zosta-
ły skrócone do Wąwolnicy); na zamówienie 
realizowano też specjalne przejazdy na do-
wolnych dostępnych odcinkach. Planowano 

Wagon normalnotorowy przewożony
na transporterze (1998 rok) Budynek stacji w Karczmiskach w 1999 roku

Widok na stację w Karczmiskach z wieży ciśnień
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także wznowienie przewozów towarowych, 
w praktyce jednak jedyny taki transport wy-
konano w roku 2003.

Z końcem roku 2008 z powodu nieopła-
calności SKPL zrezygnowało z zarządzania 
koleją. W dniu 10 września 2008 roku doszło 
do podpisania Aktu Notarialnego, na podsta-
wie którego Nałęczowska Kolej Dojazdowa 
stała się własnością Powiatu Opolskiego oraz 
zmieniła swoją nazwę na Nadwiślańską Kolej-
kę Wąskotorową. Nowym operatorem został 
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim 
z siedzibą w Poniatowej. 10 czerwca 2011 od-

było się uroczyste otwarcie i poświęcenie 
wyremontowanych budynków stacyjnych 
oraz pociągu Nadwiślańskiej Kolejki Wąsko-
torowej. W dawnych budynkach stacyjnych, 
powstał punkt informacji turystycznej oraz 
Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Remont 
obu budynków oraz zakup wyposażenia do 
nich zostały zrealizowane w ramach projek-
tu „Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa jako 
markowy produkt turystyczny Lubelszczy-
zny”; współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przecięcie wstęgi i oddanie wyremontowanego taboru kolejowego 
oraz budynków stacyjnych do ponownej eksploatacji (10.06.2011r.)

Stacja Karczmiska po remoncie w 2011 roku

Przejęcie kolejki przez Powiat Opolski w 2003 roku
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Ognisko w pobliżu stacji Polanówka (JR)

Obecnie kolejka należy bez wątpienia do 
największych atrakcji turystycznych Lubelsz-
czyzny, jest jedyną czynną kolejką wąskoto-
rową na Lubelszczyźnie i jedną z nielicznych 
w Polsce.

W sezonie od maja do października w każ-
dą niedzielę kursuje pociąg turystyczny, któ-
rego trasa przebiega przez malownicze tereny 
powiatu opolskiego. Trasa przebiega przez te-
reny leśne i polne, a przejazd z „prędkością” 20 
km/godzinę umożliwia spokojne podziwianie 
pięknego krajobrazu Lubelskiego Powiśla.

Nadwiślańska Kolejką Wąskotorową można 
podróżować z rowerem. Dla turystów którzy 
sobie cenią ten środek lokomocji przygoto-
wano w składzie pociągu wagon do przewo-
zu rowerów. W pobliżu stacyjek przebiegają 
dobrze oznakowane szlaki rowerowe.

Przejażdżki Nadwiślańską Kolejką Wąsko-
torową należą bez wątpienia do największych 
atrakcji turystycznych Powiatu Opolskiego  
i całej Lubelszczyzny. 

Z kolejki możemy obserwować 
malowniczy krajobraz Lubelskiego Powiśla

(WL)
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Wagon letni przystosowany 
do przewozu rowerów (JR)

Podczas ciepłych dni wagony letnie cieszą się 
wśród podróżnych największym uznaniem

Wycieczka kolejką to ogromna atrakcja 
dla dzieci i młodzieży (JR)

Manewry przed odjazdem ze stacji Karczmiska (JR)

Wnętrze wagonu Bxhpi (Faur) (ML)

Pociąg wyrusza w trasę ze stacji w Karczmiskach (JR)
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W Opolu Lubelskim następuje zmiana kierunku jazdy (WL)

Przed Opolem Lubelskim tory kluczą 
pomiędzy licznymi stawami (JR)Skład pomału zbliża się do stacji Opole Lubelskie (JR)

Budynek stacji w Opolu Lubelskim (JR)

Po ognisku w Polanówce, wycieczkę możemy 
kontynuować na rowerze, korzystając

 z gęstej sieci szlaków rowerowych (JR)

Widoczny podczas przejazdu zabytkowy młyn 
nad Chodelką w Woli Rudzkiej z 1909 roku (JR)
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Panorama stacji Karczmiska (JR)

W celu poprawienia atrakcyjności prze-
jazdu Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej  
i bezpieczeństwa jej pasażerów, Powiat Opol-
ski jako lider oraz Powiat Puławski i gminy 
- Karczmiska, Opole Lubelskie, Poniatowa, 
Nałęczów, Wąwolnica realizują dwa duże pro-
jekty. Dzięki którym kolejka odzyskała dawną 
świetność i ma szanse stać się jedną z głów-
nych atrakcji turystycznych naszego regionu.

„Nadwiślańska Kolejka Wąskotoro-
wa jako markowy produkt turystyczny  
Lubelszczyzny”

Projekt realizowany jest w ramach Osi 
priorytetowej VII Kultura, turystyka i współ-
praca międzyregionalna, działania 7.2. Promo-
cja Kultury i turystyki RPO WL na lata 2007-
2013.

Celem strategicznym projektu jest zrów-
noważony rozwój powiatu opolskiego po-
przez poprawę warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz polepszenie 
poziomu życia i pracy jego mieszkańców 
dzięki poprawie atrakcyjności turystycznej.

Przedmiotem projektu jest wykreowanie 
Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej jako 
markowego produktu turystycznego Lu-
belszczyzny bazującego na 54 km infrastruk-
turze Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej oraz 
innych atrakcjach turystycznych gmin powia-
tu puławskiego i opolskiego.

Projekt zakłada realizację następujących 
zadań:

analiza atrakcyjności turystycznej gmin 1. 
powiatu puławskiego i opolskiego w kon-
tekście optymalnego wykorzystania in-
frastruktury kolejki wąskotorowej
przeprowadzenie badań marketingowych 2. 
w celu identyfikacji grupy docelowej dla 
opracowywanego produktu turystycznego
opracowanie szczegółowej koncepcji mo-3. 
dernizacji kolejki oraz wykorzystania jej 
infrastruktury na cele turystyczne, w tym 
dokonanie analizy istniejącej infrastruk-
tury pod kątem techniczno-budowlanym
przygotowanie zintegrowanego planu 4. 
rozwoju i marketingu produktu tury-
stycznego
przygotowanie materiałów promocyjnych 5. 
w tym uruchomienie strony internetowej 
promującej produkt
wykonanie remontu drewnianych budyn-6. 
ków stacyjnych - dawnego budynku sta-
cji i dawnego budynku administracyjnego,  
a także dachu świetlicy kolejowej
w wyremontowanych budynkach powsta-7. 
nie m.in. Punkt Informacji Turystycznej
uruchomienie pilotażowej kampanii pro-8. 
mującej przygotowany produkt tury-
styczny

Całkowita wartość projektu wynosi:
684 863,92 zł

Dofinansowanie:
377 697,74 zł

Udział własny oraz partnerów projektu:
307 166,18 zł
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Na trasie pomiędzy Karczmiskami a Opolem (WL)

Rowerzyści na stacji w Karczmiskach (JR)

Dawna wieża ciśnień po remoncie
 jest punktem widokowym (JR)

Do muzeum w Karczmiskach można dojechać rowerem (JR)

Budynki stacyjne odzyskały dawny blask (WL)

Wyremontowany szlak kolejki
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„Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskoto-
rowej po atrakcjach turystycznych Regionu 
Lubelskiego”

Projekt realizowany jest w ramach Osi Prio-
rytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca 
międzyregionalna, Działania 7.1. Infrastruktu-
ra Kultury i Turystyki, kategoria III Infrastruk-
tura rustyki - projekty lokalne RPO WL na lata 
2007-2013.

Celem strategicznym projektu jest pod-
niesienie konkurencyjności Lubelszczyzny 
prowadzące do szybszego wzrostu gospo-
darczego oraz zwiększenia zatrudnienia  
z uwzględnieniem walorów naturalnych i kul-
turowych regionu.

Realizacja projektu wychodzi naprze-
ciw potrzebom i wieloletnim oczekiwaniom 
mieszkańców powiatu. Zmodernizowane 
obiekty zdecydowanie poprawią stan infra-
struktury turystycznej, niezbędnej dla upo-
wszechniania kultury i rozwoju turystyki  
w powiecie.

Przedmiotem projektu jest modernizacja 
kolejki oraz infrastruktury turystycznej w jej 
otoczeniu. Projekt realizowany jest wspólnie 
z Gminą Karczmiska oraz Muzeum Nadwi-
ślańskim w Kazimierzu Dolnym.

Zakres Powiatu Opolskiego obejmuje:
wykonanie remontu torowiska1. 
wykonanie remontu lokomotyw, wago-2. 
nów, szlabanu, mostów, dźwigu, zakup 
rowerów
modernizację budynków kolejowych - 3. 
murowanych (zabytkowe warsztaty, bu-
dynek parowozowni nr.1 i 2, budynek 
administracyjny i wieża widokowa) oraz 
zabytkowa kuźnia
adaptację budynku powozowni na mu-4. 
zeum w Kluczkowicach
budowę wiat drewnianych na stacjach Po-5. 
lanówka i Rozalin
budowa wiaty rowerowej w Żmijowi-6. 
skach

Zakres Gminy Karczmiska obejmuje odnowę 
centrum miejscowości Karczmiska Pierwsze 
wraz z rewitalizacją parku. W ramach zadania 
przewidziano:

wykonanie oświetlenia w parku1. 
remont, modernizacja i budowa dróg  2. 
w obrębie Parku w Karczmiskach
monitoring3. 
bramy i furtki do parku w Karczmiskach4. 

Zakres Muzeum Nadwiślańskiego obejmuje 
zagospodarowanie słowiańskiego grodziska 
w Żmijowiskach wraz z otoczeniem do pro-
wadzenia działalności muzeum. W ramach 
zadania przewidziano:

dokończenie rewaloryzacji pełnego nary-1. 
su wału obronnego grodziska wraz z czę-
ściową rekonstrukcją systemu obronnego
kontynuacja budowy skansenu archeolo-2. 
gicznego na potrzeby funkcjonowania 
ośrodka archeologii
nasadzenia zieleni (rekonstrukcja sza-3. 
ty roślinnej z wczesnego średniowiecza)  
i budowa ciągów komunikacyjnych (alejki)
wykonanie i usytuowanie na terenie gro-4. 
dziska i osad rzeźb drewnianych - posta-
cie Słowian (wojowie, garncarz, kowal itp. 
podnoszących atrakcyjność miejsca
budowa wiaty rowerowej 5. 

Całkowita wartość projektu wynosi:
4 097 782,42 zł

Dofinansowanie:
2 768 149,87 zł

Udział własny:
1 329 632,55 zł

Odnowiony tabor kolejki (JR)
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Na rowerowym szlaku (JR)

W części grodziska utworzono skansen archeologiczny (JR)

Grodzisko w Żmijowiskach (JR)

Rozładunek rowerów w Polanówce (JR)

Nowe budowle w Grodzisku Żmijowiska (JR)

Drewniana rzeźba kowala (ML)



Trasa Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej przebiega przez malowniczy Płaskowyż Nałę-
czowski i Kotlinę Chodelską. Przez okna kolejki można podziwiać dolinę rzeki Bystrej otoczoną 
wzgórzami, krajobrazy łąkowo-leśne doliny rzeki Chodelki i zapomniane stacje kolejowe dla 
których zatrzymał się czas.

Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej

Na miłośników historii kolejki wąskotorowej czeka „Muzeum Kolejnictwa” na stacji w Karcz-
miskach. Wchodząc do muzeum przez symboliczne tory kolejowe przenosimy się w czasie. 
Liczne eksponaty kolejowe pamiętające czasy świetności kolejki przybliżają zwiedzającym hi-
storię rozwoju kolejnictwa na ziemi opolskiej. Na wystawie można zobaczyć również licznie 
zgromadzone fotografie ukazujące rozwój kolejki wąskotorowej od czasu Jana Kleniewskiego 
- pomysłodawcy budowy i projektanta kolei, do czasów współczesnych.

Rzeka Chodelka (JR)

Turyści na szlaku (JR)

W „Muzeum Kolejnictwa” (JR)

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa oferuje przejazdy pociągiem turystycznym na trasach:
Nałęczów - Wąwolnica - Karczmiska - Polanówka - Poniatowa - Opole Lubelskie.

(JR)
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