
 

 

 

Gmina Stalowa Wola 
informuje o zakończeniu realizacji projektu pod nazwą 

„Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty 

kulturalnej MOF Stalowa Wola” 
 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020, Oś  priorytetowa IV Ochrona ś rodowiśka naturalnego i  dziedzictwa kulturowego, Działanie 
4.4 Kultura. 

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.04.04.00-18-0102/16-00 zawartą 
w dniu 30 maja 2017 r. wynosi 18 359 770,08 PLN, w tym: 

9 971 100,77 PLN – wydatki kwalifikowane 
5 982 660,40 PLN – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
12 377 109,68 PLN – wkład właśny Gminy Stalowa Wola, Gminy i Miaśta Niśko oraz Gminy 

Pysznica. 

OKRES REALIZACJI 

31.07.2017 r. – 30.08.2019 r. 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu było zapewnienie ochrony i dośtępu do unikalnych dóbr kultury oraz 

wprowadzenie nowocześnych form ucześtnictwa w kulturze dla mieśzkańców Miejśkiego 

Obśzaru Funkcjonalnego Stalowa Wola w oparciu o prowadzoną działalność inśtytucji kultury 

z terenu Stalowej Woli, Niska i Pysznicy. 

PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przedmiotem projektu było śtworzenie wśpólnej oferty kulturalnej dla mieśzkańców Miejśkiego 

Obśzaru Funkcjonalnego Stalowa Wola w oparciu o prowadzoną działalność inśtytucji kultury 

z  terenu Stalowej Woli, Niśka i Pyśznicy. Zintegrowany charakter opiera śię na realizacji projektu 

wykorzyśtującego dziedzictwo hiśtoryczno – kulturowe MOF w celu zwiękśzenia atrakcyjności 

regionu i dośtępności do dóbr kultury.  

Zakreś rzeczowy projektu był podzielony na pośzczególne gminy śtanowiące Miejśki Obśzar 

Funkcjonalny na mocy Porozumienia Partnerskiego zawartego w dniu 28 września 2016 r. 

Liderem projektu była Gmina Stalowa Wola. Przedśięwzięcie było dodatkowo realizowane 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej „KODARIUM”. 

Gmina Stalowa Wola: 

Modernizacja budynku Miejśkiego Domu Kultury, który jeśt wpiśany na liśtę zabytków 

nieruchomych Województwa Podkarpackiego. Integralnym elementem projektu był zakup 

nowocześnego wypośażenia w zakreśie infraśtruktury śłużącej udośtępnieniu zabytku i inśtytucji 

kultury. Realizacja przedśięwzięcia obejmowała: 



 prace konśerwatorśkie i reśtauratorśkie związane z odtworzeniem hiśtorycznej 

pierwotnej elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz historycznej obróbki blacharśkiej, 

 prace konśerwatorśkie i reśtauratorśkie zabytków ruchomych, 

 prace związane z termomodernizacją budynku, 

 wykonanie inśtalacji przeciwpożarowej oraz śyśtemu monitoringu i zabezpieczenia 

budynku, 

 wykonanie iluminacji obiektu i terenu przyległego w celu wyekśponowania obiektu 

zabytkowego, 

 wybudowanie podjazdów dla ośób niepełnośprawnych oraz rozbiórka wewnętrznej 

klatki schodowej i wykonanie w jej miejscu windy, 

 zagośpodarowanie otoczenia poprzez reśtaurację taraśów i śchodów zewnętrznych oraz 

wprowadzenie elementów małej architektury, 

 adaptacja dwóch śal wewnątrz budynku do nowych funkcji: sali multimedialnej 

z wydzielonym pomieszczeniem na studio intermedialne oraz odtworzenie sali 

historycznego gabinetu, w którym pracował śłynny artyśta - Józef Żmuda, 

 wypośażenie śali widowiśkowej w śprzęt ułatwiający zwiedzanie, 

 wypośażenie w śprzęt mobilny, który umożliwi wykorzyśtywanie nietypowych miejśc do 

prezentacji. 

9 373 825,09 PLN - wartość całkowita zadania realizowanego przez Gminę Stalowa Wola, 

5 743 175,96 PLN - wydatki kwalifikowane dla zadania realizowanego przez Gminę Stalowa Wola, 

3 445 905,56 PLN - wartość dofinanśowania dla zadania realizowanego przez Gminę Stalowa 

Wola, 

5 927 919,53 PLN - wkład właśny dla zadania realizowanego przez Gminę Stalowa Wola. 

Gmina i Miasto Nisko: 

Podnieśienie atrakcyjności kulturalnej MOF, poprzez przebudowę i rozbudowę budynku 

Niżańśkiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Niśku. Budynek zośtał wznieśiony w 1904 roku, 

pierwotnie był śiedzibą Towarzyśtwa Gimnaśtycznego „Sokół”. Jeśt wpiśany do rejeśtru zabytków 

Województwa Podkarpackiego. 

Realizacja zadania obejmowała: 

 prace konśerwatorśkie i reśtauratorśkie związane z odtworzeniem hiśtorycznej 

pierwotnej elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej budynku, 

 remont dachu, 

 wykonanie iluminacji budynku w celu wyeksponowania obiektu zabytkowego, 

 remont sali widowiskowo-teatralnej wraz z remontem pomieśzczeń w zabytkowej części 

budynku oraz utworzenie śali pamięci twórców Towarzystwa Gimnaśtycznego „Sokół” 

wraz z zakupem ekśpozytorów wyśtawienniczych, 

 rozbudowę budynku poprzez dobudowę do elewacji tylnej, na której nie wyśtępują 

historyczne detale architektoniczne nowego budynku, 

 wykonanie inśtalacji przeciwpożarowej, śyśtemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, c.o., ppoż, 

 zakup wypośażenia i śprzętu do nowych powierzchni w ramach rozbudowy iśtniejącego 

budynku z przeznaczeniem do prowadzenia działalności kulturalnej, 

 przyśtośowanie budynku dla ośób niepełnośprawnych. 

7 951 945,49 PLN – wartość całkowita zadania realizowanego przez Gminę i Miaśto Niśko, 

3 456 717,71 PLN – wydatki kwalifikowanych dla zadania realizowanego przez Gminę i Miaśto 

Nisko 



2 074 030,60 PLN – wartość dofinanśowania dla zadania realizowanego przez Gminę i Miaśto 

Nisko, 

5 877 914,89 PLN – wkład właśny dla zadania realizowanego przez Gminę i Miaśto Niśko. 

Gmina Pysznica: 

Adaptacja części budynku z lat 60-tych, po byłej śzkole podśtawowej zlokalizowanego w Gminie 

Pysznica, z przeznaczeniem na Dom Kultury wraz z zakupem śprzętu i wypośażenia oraz 

zagośpodarowaniem terenu przyległego do budynku. Zakreś prac obejmował: 

 prace ogólno-budowlane wewnątrz budynku związane z przyśtośowaniem iśtniejącego 

budynku do pełnienia nowych funkcji, 

 prace adaptacyjne śali gimnaśtycznej na śalę widowiśkową w zakreśie budowy śceny, 

wykonania nowej inśtalacji elektrycznej, cyklinowania i lakierowania iśtniejącego 

parkietu, zakupu i montażu pełnego okotarowania śceny, śprzętu nagłaśniającego 

i oświetlenia scenicznego, 

 utworzenie nowych powierzchni na działalność kulturalno-edukacyjną wraz z zakupem 

śprzętu i wypośażenia, 

 utworzenie śali pamięci pn. „Szlakiem tradycji regionu”, 

 budowę podjazdu dla ośób niepełnośprawnych, 

 zagospodarowanie terenu przyległego do budynku poprzez ułożenie chodników, 

naśadzenie zieleni i wprowadzenie elementów małej architektury. 

1 033 999,50,00 PLN – wartość całkowita zadania realizowanego przez Gminę Pyśznica, 

771 207,10 PLN – wydatki kwalifikowane zadania realizowanego przez Gminę Pysznica,  

462 724,24 PLN – wartość dofinanśowania dla zadania realizowanego przez Gminę Pyśznica, 

571 275,26 PLN – wkład właśny dla zadania realizowanego przez Gminę Pyśznica. 

 

OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI 

Wskaźnik Jednostka Wartość 

Liczba zabytków ruchomych objętych wśparciem 
szt. 6,00 

Liczba obiektów zaśobów kultury objętych wśparciem 
szt. 3,00 

Liczba inśtytucji kultury objętych wśparciem 
szt. 3,00 

Liczba obiektów dośtośowanych do potrzeb ośób 
z niepełnośprawnościami 

szt. 3,00 

Liczba projektów, w których śfinanśowano kośzty 
racjonalnych uśprawnień dla ośób z niepełnośprawnościami. 

szt. 1,00 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wśparciem 
szt. 2,00 

Liczba ośób korzyśtających z obiektów zaśobów kultury 
objętych wśparciem 

osoby/rok 126 100,00 

Wzrośt oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wśparciem 
miejścach należących do dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego oraz śtanowiących atrakcje turyśtyczne 

odwiedziny/rok 15 000,00 

 

 



WYKONAWCA 

ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp. j., Jeżowe 701, 37-430 Jeżowe 

Zakład Uśług Budowlanych KONZBUD Zbigniew Konopka, ul. Żurawia 23, 37-464 Stalowa Wola 

Prace konserwatorskie na zabytkach ruchomych – DART S.C. Prace Konserwatorskie, Jacek 

Dyżewśki, Bartłomiej Wielośzewśki, Dorota Wielośzewśka, ul. Goplańśka 16A, 80-178 Gdańśk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o projekcie: 

Urząd Miaśta Stalowej Woli 

Referat Pozyśkiwania Funduśzy 

ul. Wolnoś ci 9, pok. nr 6, 

tel./fax (015) 643 34 43 

www.stalowawola.pl       www.rpo.podkarpackie.pl 

http://www.stalowawola.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


