
Rowerem przez pogranicze przyroda, kultura i historia na dwóch kółkach,
nr projektu: INT/EK/KAR/1/IV/A/0258. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach I osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -
Słowacja 2014-2020. 





Na jakiej podstawie 
realizowany jest projekt?

Zarządzenie Ministra Środowiska w 

sprawie zadań ochronnych dla 

Magurskiego Parku Narodowego na 

lata 2019-2021 (z dnia 17 

października 2018), na mocy którego 

Magurski PN został zobligowany do 

„Wykonania szlaku rowerowego 

łącznikowego pomiędzy Winnym 

szlakiem rowerowym koloru żółtego 

a szlakiem rowerowym na styku 
kultur”: 

Zarządzenie Ministra Środowiska 

zostało zmienione 4 maja 2020 roku i w 

ramach zmiany MPN został dodatkowo 

zobligowany do wykonania działań z 

zakresu ochrony dziedzictwa 

kulturowego tj.: „Wykonania miniatur 

cerkwi na starych cmentarzach w 

nieistniejących miejscowościach na 

terenie Parku” i „Wykonania tablic 
interpretacyjnych”: 

Umowa o dofinansowanie nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0258 Na realizację mikroprojektu 
„Rowerem przez pogranicze – przyroda, kultura i historia na dwóch kółkach” 
(Umowa z dnia 15 marca 2021 roku, całkowita wartość projektu: 56 699,31 Euro)

Projekt w partnerstwie z Niżną Polanką i Gminą Sękowa



Co powstanie w ramach 
projektu?

Utworzenie i wyposażenie ścieżki 
rowerowej w małą architekturę.
- Wiata ogniskowa.
- 3 ławy.
- 2 tablice na początku i końcu ścieżki 

z inf. o ścieżce i tablicą pamiątkową 
INTERREG.

- Wyznakowanie szlaków i 
postawienie drogowskazów.

Obiekty kultury pogranicza.
- Projekt wykonanie i montaż 

miniatur 4 cerkwi (skala 1: 15)
- Remont kapliczek i wymiana 

ogrodzenia
- Zaprojektowanie, wykonanie i 

montaż paneli interpretacyjnych.
- Zabezpieczenie studni poprzez 

obudowanie jej drewnianymi 
belkami, zamontowanie pokrywy i 
żurawia

Działania informacyjne i promocyjne
- Spotkanie informacyjne
- Rajd rowerowy Niżna Polianka – Magurski Park Narodowy 

– Gmina Sękowa.







Krzyże i kapliczki z doliny Nieznajowej



Wyremontowane krzyże z Żydowskiego



Nieistniejąca cerkiew z Żydowskiego



Park Miniatur w Ropie





W prezentacji wykorzystano zdjęcia:
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (archiwalne zdjęcia prof. Romana Reinfussa). 
Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej ELPIS w Gorlicach.
Waltera Maksimovicha.
Pracowników MPN (S. Basista; K. Pikunas; J. Sławniak; A. Koszler)

Dziękuję za poświęcony czas (J. Borek MPN)       interreg@magurskipn.pl


