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Názov projektu: Cykloturistika v pohraničí - príroda, história a kultúra poznávaná 
                           na dvoch kolesách 
 
Vedúci partner: Magurský národný park  www.magurskipn.pl 
 
Partneri projektu: Obec Nižná Polianka  www.obecniznapolianka.sk 
                             Stredisková obec  Senkowa  www.sekowa.pl 
Popis projektu: 
Tento projekt stanovuje  cieľ posilniť cezhraničnú partnerskú spoluprácu medzi Magurským  
národným parkom,  Gminou Senkowa a obcou Nižná Polianka v oblasti spoločnej ochrany, 
rozvoja a podpory kultúrneho dedičstva oboch národov. 
 
V rámci realizácie projektu boli naplánované tieto úlohy: 
1. Zriadenie a vybavenie cyklotrasy drobnou architektúrou - určenie cyklotrasy cez 
Nieznajowu, prepojenie „Vínnej cyklotrasy“ (Malopoľské vojvodstvo) a cyklotrasy „V mieste 
stretnutia kultúr“ (z Jasla do slovenského Bardejova). V rámci úlohy na trase budú vyrobené 
drobné objekty architektúry vrátane: prístrešok s ohniskom, lavičky, stojan na bicykle. 
2. Kultúrne objekty pohraničia - v rámci úlohy budeú vytvorené miniatúry cerkiev, ktoré budú 
umiestnené pri základoch už neexistujúcich cerkiev vo Świerzowej Ruskej, v Żydowskom, 
Ciechaniji a Nieznajowej. Pozdĺž poznavacieho chodníka „Nieznajowa“ sa zrekonštruujú 
cestné kríže a vymení sa ich oplotenie. Ďalej je plánovaná inštalácia informačných panelov 
vytvorených na základe archívnych fotografií zobrazujúcich dediny Nieznajowa a Świerzowa 
Ruska. Keď budete stáť pri informačných paneloch (umiestnených na vyššie uvedených 
neexistujúcich miestach), uvidíte, aký pohľad bol z týchto miest v minulosti. 
3. Informačné a propagačné činnosti - v rámci úlohy je naplánované informačné stretnutie o 
plánovaných činnostiach v projekte. Na konci projektu bude usporiadaná cyklistická rally. 
Plánovaná trasa rally je Nižna Polianka - Bartne (obec Sękowa). 
 
Ciele projektu: 
Hlavným cieľom projektu je rozvoj a turistická propagácia prihraničnej oblasti prejavom 
ochrany prírody a prírodného dedičstva. Konkrétne ciele sú: Vytvorenie infraštruktúry pre 
rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí na základe prírodných a kultúrnych 
hodnôt oblasti a posilnenie priamych kontaktov medzi poľskou a slovenskou komunitou. 
 
Obdobie realizácie projektu: 01/10/2020 - 30/09/2021. 
 
Celková hodnota projektu je 56 699,31 EUR vrátane finančných prostriedkov z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja na 48 194,41 EUR, tj 85%. 
 
 



Rowerem po pograniczu - przyroda, historia i kultura poznawana na dwóch kółkach 
 
 

 
 
 
Tytuł projektu: Rowerem przez pogranicze – przyroda, historia i kultura na dwóch kółkach 
 
 
Partner wiodący: Magurski Park Narodowy www.magurskipn.pl  
Partnerzy projektu: Obec Nižná Polianka www.obecniznapolianka.sk, Gmina Sękowa  www.sekowa.pl  
 
 
Opis Projektu: 
Projekt ten stawia sobie za cel wzmocnienie partnerstwa transgranicznego między Magurskim Parkiem 
Narodowym, Gminą Senkowa i Gminą Nižná Polianka w zakresie wspólnej ochrony, rozwoju i 
wspierania dziedzictwa kulturowego obu narodów. 
 
 W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące zadania:  
1. Utworzenie i wyposażenie trasy rowerowej w małą architekturę - wyznaczenie trasy rowerowej 
przez Nieznajową, połączenie „Winnego szlaku rowerowego” (woj. Małopolskie) i trasy rowerowej „Na 
styku kultur” (z Jasła do Bardejov na Słowacji). W ramach zadania na trasie powstaną obiekty małej 
architektury, m.in .: wiata z kominkiem, ławki, stojak na rowery. 
2. Pograniczne obiekty kulturalne - w ramach zadania powstaną miniatury cerkwi, które staną na 
fundamentach nieistniejących cerkwi w Świerzowej Ruskiej, Żydowskim, Ciechanija i Nieznajowej. 
Wzdłuż ścieżki edukacyjnej o „Nieznajowej” odnowione zostaną przydrożne krzyże i wymienione 
zostaną ich ogrodzenia. Planowane jest również zainstalowanie paneli informacyjnych utworzonych na 
podstawie archiwalnych zdjęć przedstawiających wsie Nieznajowa i Świerzowa Ruska. Stojąc przy 
panelach informacyjnych (zlokalizowanych w wymienionych wyżej nieistniejących miejscowosciach) 
zobaczysz, jaki był widok z tych miejsc w przeszłości.  
3. Działania informacyjne i promocyjne - w ramach zadania zaplanowano spotkanie informacyjne 
 o działaniach w projektowych. Na zakończenie projektu odbędzie się rajd rowerowy. Planowana trasa 
rajdu to Nižna Polianka - Bartne (gmina Sękowa).  
 
Cele projektu:  
Głównym celem projektu jest rozwój i promocja turystyczna obszaru pogranicza poprzez przejawy 
ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego. Cele szczegółowe to: Stworzenie infrastruktury dla 
rozwoju turystyki na pograniczu polsko-słowackim w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe 
obszaru oraz wzmocnienie bezpośrednich kontaktów między społecznością polską i słowacką.  
 
Okres realizacji projektu: 10.01.2020 - 30.09.2021.  
 
Całkowita wartość projektu to 56 699,31 euro, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego to 48 94,41 euro, czyli 85%. 

http://www.magurskipn.pl/
http://www.obecniznapolianka.sk/

