
 

Obec Bobowa získala finančné prostriedky na realizáciu partnerského projektu s názvom: 

„Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Posilnenie cezhraničnej spolupráce v 

oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva“. 

Partnermi projektu sú: 

- Obec Bobowa - Vedúci partner - www.bobowa.pl 

- Obec Sękowa - Partner projektu - www.sekowa.pl 

- Mesto Stropkov - Partner projektu - www.stropkov.sk 

- Nižná Polianka - Partner projektu - www.niznapolianka.sk 

V rámci realizácie projektu sa vykonajú tieto úlohy: 

1. Výstavba rekreačno-kultúrneho komplexu - amfiteátra, cyklistického chodníka v obci 

Bobowa a vyznačenie a vyznačenie cyklotrás v obci Bobowa. 

 

Obec Bobowa v rámci zadania komplexne vybuduje amfiteáter s hľadiskom  a zákulisím 

amfiteátra, celý cyklistický chodník v areáli s vytýčením a vyznačením novej cyklotrasy po 

obecných a miestnych  komunikáciách v obci Bobowa spolu s inštaláciou 6. informačných 

tabúľ na trasách. 

 

2. Revitalizácia parku v Nižnej Polianke spolu s výstavbou makety kostola, revitalizáciou 

verejného priestranstva a parkoviska. 

 

Nižná Polianka zrevitalizuje zanedbaný park, ktorý neplní svoju pôvodnú funkciu. Plánovaná 

je prestavba oplotenia parku v drevenej konštrukcii pokrytej dreveným šindľom na betónových 

podvaloch v celkovej dĺžke 87 m. V parku budú zhotovené nové betónové a dlažobné plochy 



ako aj rekreačné lavičky. Celková dĺžka komunikačných trás bude 291,8 m. Celková plocha 

revitalizovaného parku bude 470 m2. Ústredným prvkom parku bude maketa historického 

dreveného kostola. Spolu s revitalizáciou parku bude revitalizovaný aj priľahlý verejný priestor 

v okolí radnice v Nižnej Polianke. Demontuje sa starý zdevastovaný plot, demontuje sa stará 

obruba chodníka, urobí sa nový plot a urobí sa oddychová zóna v podobe prvkov drobnej 

architektúry. Ústredným prvkom priestoru bude drevený altánok. Okrem toho bude 

vybudované parkovisko a prístupové komunikácie - komunikačné chodníky pre peších s 

napojením na existujúci komunikačný systém s napojením na verejnú komunikáciu. 

 

3. Podpora a zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva Nízkych Beskýd na oboch 

stranách hranice. 

 

1) Organizácia Festivalu kultúry pohraničia (Bobowa a Stropkov). 

2) Príprava a zverejnenie mapy A5 súvisiacej s realizáciou projektu (Bobowa). 

3) Príprava poľsko-slovenských novín, ktoré vzniknú v elektronickej a tradičnej verzii 

(distribúcia vo všetkých partnerských obciach), publikácie o histórii prihraničnej oblasti 

(Bobowa). 

4) Vytvorenie webovej stránky projektu (všetci partneri). 

5) Organizácia workshopov „Ako deti vidia pohraničie – integračné workshopy“ (Sękowa). 

6) Príprava audio systému sprievodcu a mobilnej aplikácie - audioknihy spolu s vývojom 

obsahu o kostole St. Jakuba a Filipa v Sękowe a pravoslávneho kostola Starostlivosti o Matku 

Božiu v Owczary (jazyky: angličtina, poľština, slovenčina, nemčina, ruština). Audiokniha bude 

nainštalovaná na webovej stránke www.magurskakraina.pl a bude dostupná verejnosti 

(Sękowa). 

7) Vydanie knihy o dejinách pohraničia (Stropkov). 

8) Zorganizovanie konferencie na začatie a ukončenie projektu (Bobowa, Stropkov). 

 

4. Vytvorenie prírodno-náučného parku v Siaroch a vybudovanie cyklotrasy spájajúcej 

pamiatky UNESCO v Sękowe a Owczary. 

 

V rámci projektu Gmina Sękowa vybuduje rekreačný park pokrývajúci prírodnú časť so 

zariadeniami na senzorické experimenty v obci Siary a vybudovanie cyklotrasy spájajúcej 

pamiatky UNESCO v Gmine Sękowa, t. j. kostol sv. sv. Filipa a Jakuba v Sękowe, pravoslávny 

kostol o Starostlivosť Matky Božej v Owczary. 



5. Revitalizácia Jubilejného parku v Stropkove. 

Mesto Stropkov v rámci projektu vykoná kompletnú revitalizáciu parku vrátane: obnovy 

infraštruktúry, rekonštrukcie komunikačných trás, nového osvetlenia parku a prvkov drobnej 

architektúry. Historické fotografie tohto miesta budú inštalované na 2 informačných tabuliach 

v parku, z ktorých mnohé vznikli v čase jeho vzniku. 

 

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť primeranú ochranu, posilniť a rozvíjať hlavný 

potenciál prihraničného územia, ktorým je prírodné a kultúrne dedičstvo, a posilniť cezhraničnú 

partnerskú spoluprácu obcí Bobowa, Nižna Polianka, Sękowa a Stropkov v r. oblasť spoločnej 

ochrany, rozvoja a propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva. Realizácia projektu prispeje 

k zvýšeniu úrovne efektívneho a integrovaného využívania týchto zdrojov, čo poslúži na 

zvýšenie turistickej atraktivity regiónu z hľadiska voľnočasových služieb. 

Špecifickým cieľom je efektívnejšie využívanie zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva 

návštevníkmi a obyvateľmi 

 

Očakávané výsledky projektu: 

- skvalitnenie infraštruktúry turistických zariadení (revitalizácia parkov v Nižnej Polianke, 

Siary (obec Sękowa) a Stropkove) ako súčasť turistického a kultúrneho chodníka tématickych  

parkov, 

- rozšírenie a vyznačenie turistických cyklotrás pre kultúrno-prírodnú turistiku, rekreačný a 

náučný turizmus, 

- vytvorenie spoločnej webovej stránky, vydávanie tematických publikácií, značenie v parkoch 

poukazujúce na turistické atrakcie partnerov, 

- zvýšený záujem turistov a návštevníkov o turistickú ponuku prihraničnej oblasti, 

- zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie obyvateľov vytváraním podmienok pre trvalo 

udržateľný ekonomický rozvoj - služby a obchod súvisiace s miestnou tradíciou a históriou 

regiónov a efektívnejšie využívanie zdrojov pohraničia - kultúrneho a prírodného dedičstva, 

- zvýšenie integrácie miestneho a medzinárodného spoločenstva 

Projekt realizovaný v období od 01.05.2021 do 30.04.2023. 

Celková hodnota projektu je 2 157 164,49 eur, z toho spolufinancovanie z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja je 85 % z oprávnených nákladov. 

 

 


