
INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE 

PONIATOWA W LATACH 2015 – 2018



W RAMACH INFRASTUKTURY 

DROGOWEJ I MOSTOWEJ:

Na TERENIE MIASTA

 Budowa ul. Różanej i Lawendowej na osiedlu Henin

– 371 874 zł,

 Budowa ul. Henin – 317 430 zł,

 Przebudowa ul. 1-go Maja – 450 000 zł,

 Przebudowa ul. Słonecznej – 297 132 zł,

 Budowa ul. Konwaliowej – 108 190 zł,

 Remont ul. Brzozowej, Ogrodowej, drogi p. pożarowej

przy CKPiT – 115 272 zł,

 Budowa drogi dojazdowej do PCPR – 33 520 zł,

 Budowa oświetlenia ul. Wylotowej – 110 000 zł,



Uzbrojenie terenu pod infrastrukturę techniczną

i oświetleniową na osiedlu Henin – 56 631 zł,

Budowa chodników: ul. Spacerowa, Harcerska,

Żeromskiego, Słoneczna, Nałęczowska, Lubelska,

Brzozowa – 248 380 zł,

Przebudowa schodów przy Szkole Podstawowej im.

Stefana Żeromskiego w Poniatowej – 11 799 zł,

Budowa kładki przy zbiorniku wodnym w Poniatowej

– 8 610 zł,

Zabruki pod gniazda śmieciowe – 84 070 zł.



GMINA UDZIELIŁA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI 

OPOLSKIEMU NA:

Przebudowę ul. Fabrycznej w kwocie – 504 265 zł,

Przebudowę mostu na rzece Poniatówka z dojazdami – 448 638 zł,

Budowę chodników przy ul. Kraczewickiej i Wylotowej w kwocie –

51 036 zł.



TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z :

 Budową ciągu pieszo-jezdnego do cmentarza w Poniatowej –

400 000 zł,

 Budową chodnika przy ul. Wojska Polskiego, położono nowy 

wodociąg, trwa budowa chodnika – wartość prac: 250 000 zł,

 Budową parkingu przy ul. Kraczewickiej – 320 000 zł,

 Budową ścieżki rowerowej przy ul. Nałęczowskiej wraz z  

przebudową oświetlenia – 239 846 zł,

 Przebudową ul. Zachodniej i Lubelskiej - 51 000 zł,

 Budową energooszczędnego oświetlenia na ul. Fabrycznej, 

Nałęczowskiej – 100 000 zł,

Wykonano projekt przebudowy i odwodnienia parkingu przy ul. 

Sosnowej, ogłoszono przetarg na jego wykonanie - kwota w 

budżecie: 150 000 zł. 



TEREN WIEJSKI
 Budowa drogi Niezabitów – Wólka Łubkowska (2,5 km) – 2,1 

mln zł w tym środki zewnętrzne w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 873 000 zł,

 Budowa drogi dojazdowej do gruntów w Kolonii Poniatowa (900 

m) – 82 389 zł (w tym środki FOGR- 40 000 zł), 

 Budowa dwóch odcinków dróg w Kraczewicach Rządowych 

(przy sklepie, skrzyżowanie – 260 m) – 117 970 zł,

 Budowa drogi Kowala – Kraczewice (2,5 km) – 936 474 zł w tym 

środki PROW – 563 551 zł, 

 Budowa drogi w Poniatowej Wsi (Zaolzie) 700 m – 259 946 zł, 

 Budowa drogi w Wólce Łubkowskiej (700 m) – 240 988 zł, w 

tym środki FOGR- 50 000 zł, 



 Budowa drogi Kowala I (300 m) – 176 560 zł,

 Przebudowa drogi Poniatowa Wieś – Stoczki (2,9 km) – łączne 

nakłady: 1 239 176 zł, w tym środki Powiatu Opolskiego – 500 000 

zł, 

 Budowa drogi w Poniatowej Kolonii (625 m) – 113 696 zł, w tym  

środki FOGR – 50 000 zł,

 Budowa drogi w Kolonii Niezabitów (340 m) – 108 617 zł,

 Budowa dwóch odcinków drogi w Kraczewicach Rządowych  (252 m 

i 470 m) – 90 216 zł i 113 640 zł,

 Budowa drogi w Kraczewicach Prywatnych (900 m) – 250 403 zł,

 Remont dróg  w: Leśniczówce (400 m) – 160 206 zł, w Obliźniaku 

(700 m) –

58 416 zł.



GMINA PONIATOWA UDZIELIŁA POMOCY FINANSOWEJ 

NA INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE WIEJSKIM 

NASTĘPUJĄCYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU: Powiatowi Opolskiemu na:

 Przebudowę drogi powiatowej Kowala I – Spławy – 50 000 zł,

 Przebudowę drogi w Dąbrowie Wronowskiej w ciągu drogi nr 

2630L Poniatowa-Chodel (600 m) - 94 073 zł, 

 Przebudowę drogi powiatowej nr 2241L Poniatowa-Kowala-

Wolica w Miejscowości Kowala II (2,2 km) – 399 966 zł,

 Przebudowę chodnika w Kowali I (25 m) – 1950 zł,

 Budowę chodnika w Dąbrowie Wronowskiej (50m) – 12 013 zł.



Gminie Wojciechów na:

 Budowę drogi gminnej nr 108047L w miejscowości 

Kocianów – 122 223 zł.

Gminie Opole Lubelskie na: 

 Przebudowę drogi gminnej nr 113 403, stanowiącej  

połączenie drogi wojewódzkiej

832 z ulicą Leśniczówka – 30 000 zł. 



Trwają prace przygotowawcze do budowy drogi Poniatowa –

Kraczewice (przedłużenie ul. 11 Listopada). Wykonano projekt 

budowy drogi, uzbrojenie terenu (sieć energetyczna, 

wodociąg). Drogę zgłoszono do dofinansowania w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Ogłoszenie przetargu nastąpi w połowie października 2018 r. 

z terminem realizacji do końca sierpnia 2019 r. Wartość 

wykonanych dotychczasowych prac – 254 067 zł. 

Zakupiono 5 wiat przystankowych dla wsi: Kowala I, Poniatowa 

Wieś, Szczuczki, Kolonia Szczuczki, Zofianka – 22 000 zł. 



W RAMACH POPRAWY STANU TECHNICZNEGO 

BUDYNKÓW GMINNYCH REALIZOWANE SĄ 

NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE:



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

wraz z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach RPO, rozłożony na 

lata 2018 – 2019. Wartość projektu 12 033 094 zł 

w tym kwota dofinansowania 5 303 215 zł.



W roku 2018 zakończono prace w budynkach:

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej – 2 850 850 zł,

 Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej 

– 548 600 zł, 

 Centrum Kultury Promocji i Turystyki – 2 681 977 zł.



W 2019 r. kontynuowane będą prace w następujących 

budynkach:

 Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w 

Poniatowej,

 Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Kowali, 

 Budynek Urzędu Miejskiego w Poniatowej, 

 Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny 

w Niezabitowie.



Rozbudowa budynku CKPiT (dobudowa piętra) oraz 

kompleksowy remont Kina „Czyn” z dostosowaniem budynków 

dla osób niepełnosprawnych, budowa chodników, parkingu 

i zagospodarowanie terenu między budynkami. Projekt 

realizowany w ramach RPO. Wartość projektu 4 217 541 zł, 

środki UE 3 898 234 zł.  

Rozbudowa i kompleksowy remont Krytej Pływalni (dobudowa 

strefy rekreacyjnej),  łącznie z zagospodarowaniem terenu 

o siłownię zewnętrzną oraz modernizacja stacji uzdatniania 

wody - 1 473 077 zł.



Prace modernizacyjne w Urzędzie Miejskim: 

 Utworzono Punkt Obsługi Interesanta – 129 334 zł (środki PFRON 37 139 

zł),

 Wykonano remont pomieszczeń USC, łazienek, klatek schodowych –

60 000 zł. 

Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w Zofiance –

106 316 zł ( w tym środki PROW – 53 166 zł). 

Prace remontowe w budynku CKPiT (remont kuchni, zakup sprzętu, remont 

łazienek, holu, korytarza oraz sal) – 224 118 zł ( środki własne CKPiT).

Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum – 80 000 zł.

Wymiana podłogi w Auli Gimnazjum – 54 206 zł. 



Wydatki na OSP w Gminie Poniatowa 

Ogółem wydatki na funkcjonowanie OSP na terenie Gminy Poniatowa 

w latach 2014 -2018 wyniosły 1 470 000 zł, w tym: 

 Rozbudowa strażnicy OSP Spławy – 183 457 zł,

 Budowa garażu w Zofiance (w trakcie) – 15 000 zł,

Montaż klimatyzacji w remizie OSP Dąbrowa Wronowska (w trakcie) –

26 000 zł. 

 Remonty w strażnicy OSP Poniatowa Miasto – 51 000 zł. 

 Pozostałe remonty strażnic – 79 000 zł. 



W ZAKRESIE INFRASTUKTURY 

TURYSTYCZNEJ 

I KULTURALNEJ



 Projekty dotyczące zagospodarowania doliny 10 stawów, na które 

podpisane zostały umowy na dofinansowaniem z Marszałkiem 

Województwa, do realizacji na lata 2018-2019:

 Oczyszczenie, odmulenie 10 stawów, remont urządzeń, budowa ścieżek

rowerowych i spacerowych, pomostu widokowego, zagospodarowanie

źródełka, budowa oświetlenia w ramach projektu „Poniatowa - Kraina

Zdrowego Oddechu” – wartość projektu - 2 112 388 zł, w tym

dofinansowanie z UE – 1 157 722 zł.

 „Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje

turystyczne i rekreacyjne” – obejmuje remont basenu odkrytego, urządzenie

placu zabaw i terenu wokół, budowa ścieżki i chodników - wartość projektu

245 000 zł, w tym dofinansowanie z UE 213 750 zł.

 Przebudowa terenu boiska piłki plażowej celem umieszczenia tam urządzeń

rekreacyjnych, zabawowych, także dla dzieci niepełnosprawnych – wartość

projektu 80 000 zł, w tym dofinansowanie z UE – 50 400 zł.



Budowa 2 placów zabaw (w trakcie zamówienia) przy 

ul. Szkolnej i na osiedlu Nasz Dom. 

Trwają prace w ramach projektu „Stacja Kultura - Ochrona 

dziedzictwa kulturowego 

w obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej Kolejki 

Wąskotorowej”. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów 

„Dawnej Edy”. W ramach projektu przewiduje się między 

innymi: utworzenie ścieżek historycznych, dydaktycznych, 

rowerowych, modernizację obiektów znajdujących się na tym 

terenie, utworzenie multimedialnej Izby Pamięci. Wydatkowano 

dotychczas środki na dokumentację, zmianę planu 

zagospodarowania terenu, oznakowania – w kwocie 187 033 zł. 



Ponadto: 

Uporządkowano teren wokół Doliny Dziesięciu Stawów w 

Poniatowej, umieszczono elementy małej infrastruktury: ławki, 

kosze, a także trójwymiarowy napis PONIATOWA, zakupiono 

fontannę oraz świąteczne iluminacje świetlne – 123 892 zł.

Wyremontowano skwer przy ul. 11 Listopada (posadzono nową 

zieleń parkową, odnowiono krzyż oraz ułożono chodnik) –

10 000 zł, w tym z WFOŚ – 5000 zł. 

Trwa remont parkingu przy ul. Nałęczowskiej, w ramach 

którego utwardzono kostką miejsca parkingowe, wzmocniono 

skarpę, zakupiono i posadzono krzewy ozdobne - 14 000 zł, 

w tym środki WFOŚ – 7000 zł.



Pomniki:

Zrealizowano inwestycję współfinansowaną ze środków 

Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, w ramach projektu pn. 

„Wykonanie remontu oraz odtworzenie miejsca pamięci 

na terenie wydzielonym z dawnych zakładów EDA w 

Poniatowej”. Całkowita wartość zadania to 21 000 zł, przy 

czym kwota dofinansowania wyniosła 16 500 zł.

Z inicjatywy społecznej przy wsparciu Urzędu Miejskiego 

wyremontowano pomnik Powstania Listopadowego 

z 1831 r. w Kraczewicach Prywatnych. 



POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE 

 Realizacja projektu „Eko-energia w gminie Poniatowa – etap II”.

Wartość projektu 3 643 250 zł, w tym dofinansowanie 2 739 839 zł.

Projekt realizowany w latach 2018 – 2019.

 Poniesiono wydatki na: dokumentację techniczną sieci wodociągowej

z przyłączami o dł. 21 km w miejscowościach: Niezabitów,

Fiodorówka, Obliźniak, Zofianka.

W ramach zadania inwestycyjnego „Monitoring” zakupiono zasilacze,

obiektywy do kamer, rejestrator do kamer, dyski do rejestratora.

Ułożono kostkę brukową na podbudowie cementowo-piaskowej

wokół siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Poniatowej pod siłownię zewnętrzną (wygłosowaną przez

mieszkańców w ramach konkursu „Nestle Porusza Polskę”).



 Trwa rewitalizacja miasta w ramach projektu „Rewitalizacja Poniatowej szansą na

ożywienie społeczno - gospodarcze gminy”, o wartości 11 379 000 zł, w tym

dofinansowanie z UE 5 524 000 zł.

Projekt zakłada realizację zadań tj.:

- przebudowa ulicy Słonecznej (zakończono),

- przebudowa chodnika na ul. Nałęczowskiej na drogę dla rowerów (w trakcie),

- rewitalizacja Placu Konstytucji 3-go Maja wraz z otoczeniem w tym przekształcenie ul.

Targowej na ulicę dwukierunkową,

- rewitalizacja obszaru pomiędzy ul. Brzozową a stawami (budowa ścieżek komunikacyjnych,

wykonanie ścieżki rowerowej, wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa chodników,

budowa małej sceny letniej, montaż siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu),



- modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9, w celu nadania mu funkcji

społecznych wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem

przestrzeni publicznej oraz przystosowaniem do niepełnosprawnych,

- remont kładki spacerowej dla pieszych w ciągu alei spacerowej nad

stawami,

- modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Fabrycznej i Nałęczowskiej,

- rewitalizacja parku, budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz nowe

nasadzenia,

- budowa dwóch budynków:

a) na miejscu szaletu miejskiego powstanie budynek usługowy

z przeznaczeniem pod wynajem na prowadzenie „drobnych” działalności

gospodarczych wraz z częścią sanitarną,

b) budynek stanowiący Punkt Informacji Turystycznej obok otwartego

basenu, z częścią sanitarną, przebieralnią oraz usługową.



PROJEKTY MIĘKKIE ORAZ 

INICJATYWY REALIZOWANE 

W LATACH 2015 -2018 W GMINIE 

PONIATOWA



Projekty miękkie dla seniorów:
Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej (751 000,00 zł) 

– dotyczy utworzenia klubu seniora dla 26 osób w 

dostojnym wieku z terenu Gminy Poniatowa. W ramach 

projektu prowadzone będą prowadzone m.in.: zajęcia 

teatralne, wokalne, kulinarne, taneczne, komputerowe, 

gimnastyka, poradnictwo psychologiczne itp. 

Cyfrowa Gmina Poniatowa – w ramach projektu zostaną 

poprowadzone zajęcia dla 100 osób z Gminy Poniatowa 

mające na celu wzrost umiejętności poruszania się w 

sieci (56 000,00 zł). 



Karta seniora – Osoby starsze posiadające kartę korzystają 

ze zniżek na Krytej Pływalni i w CKPiT oraz w firmach 

handlowych i usługowych, które przystąpiły do tego 

projektu. 

Opaska  życia (Guzik)  szansą dla osób społecznie 

wykluczonych, przewlekle chorych, starszych – 233 287 zł, 

w tym dofinansowanie z UE 209 958 zł. 

Projekt dotyczy m.in. zatrudnienia, przeszkolenia 

opiekunów osób starszych oraz zakupu opasek z 

„Guzikiem życia” dla osób starszych z terenu Gminy 

Poniatowa. 



Projekty miękkie realizowane w placówkach 

oświatowych: 
Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” 

realizowany w Szkole Podstawowej w Kowali i Szkole 

Podstawowej w Poniatowej (80 392 zł),

Międzynarodowy program ERASMUS PLUS (67 118 zł) – SP 

w Poniatowej,

“Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 38 632 zł, 

w tym  środki zewnętrzne – 30 800 zł – we wszystkich 

szkołach na terenie Gminy Poniatowa, 



Program “Aktywna tablica” – 87 500 zł, w tym środki 

zewnętrzne 70 000 zł – SP w Kraczewicach, Poniatowej, 

Poniatowej Kolonii, Kowali, Niezabitowie, 

“Książki naszych marzeń” – 8508 zł, w tym środki 

zewnętrzne 6 770 zł, 

“Multisport” – 8000 zł – we wszystkich szkołach na terenie 

Gminy Poniatowa, 

Projekt “Gabinet lekarski” – 10 815 zł ze środków 

zewnętrznych – SP w Kraczewicach i Poniatowej Kolonii. 



Pozostałe projekty miękkie:

 Efektywna pomoc społeczna w gminie Poniatowa w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez OPS (154 219 zł) –

celem projektu było wsparcie osób bezrobotnych poprzez organizację 

szkoleń i kursów zawodowych, warsztatów psychologicznych oraz 

podniesienie  umiejętności społecznych. 

 „Lokalny Program Rewitalizacji –szansą na ożywienie społeczno-

gospodarcze Gminy Poniatowa w ramach programu operacyjnego 

„Pomoc Techniczna 2014-2020” (193 027 zł) – przygotowanie do 

aplikacji o dofinansowanie w ramach projektu „Rewitalizacji Centrum 

Poniatowej”. 

 Promocja Gospodarcza w Gminie Poniatowa (406 158 zł) –

Wyremontowano i wyposażono salę konferencyjną w Urzędzie 

Miejskim, zakupiono telebim, stoisko promocyjne, sprzęt 

komputerowy, witacze. 



Gmina Poniatowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 
29 960,00 zł na budowę „Ławki Niepodległości” i aranżację otoczenia.

 Ławka powstanie przy budynku Centrum Kultury, Promocji i Turystyki 
w Poniatowej. 

 Ławka Niepodległości będzie upamiętniać polską państwowość. Siedząc na 
niej, każdy będzie mógł po naciśnięciu przycisku zapoznać się z 
najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, które doprowadziły do 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 Ławka zostanie wzbogacona w ładowarki do urządzeń mobilnych, dostęp do 
Internetu (Wi-Fi) oraz będzie podświetlana systemem LED.




