
 

 

 

 

Projekt „Remont cerkwi i dzwonnicy w Dachnowie wraz z przebudową ogrodzenia” 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego   

Działanie 4.4 Kultura 

 

Inwestycja miała na celu wykonanie remontu cerkwi będącej zabytkiem nieruchomym 

umieszczonym w rejestrze zabytków prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków pod numerem rej. A-254 z 7.09.1987: 

 cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat., drewniany, XVIII, początek XX wieku, 

 dzwonnica, drewniany, XVIII wieku. 

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie powstała w 1735 r.  

i jest to drewniany budynek, na podmurówce kamiennej, szalowany deskami z pięciobocznie 

zakończonym prezbiterium. Nad centralną częścią (nawą) usytułowana jest kopuła. Obiekt 

pokryty jest blachą. Podmurówkę stanowi płytki fundament z kamienia wapiennego  

(tzw. bruśnieńskiego), posadowioną na głębokości od 5 do 30 cm poniżej poziomu terenu,  

co wpływa na nierównomierne osiadanie budynku.  

Dzwonnica drewniana o konstrukcji szkieletowej, szalowana tak jak Cerkiew, kryta 

blachą. Do dzwonnicy dostawiony jest ganek, będący trójspadowym dachem pokrytym 

blachą, wsparty na dwóch słupach, zamocowanych na bolce w betonowym podeście 

obłożonym kamieniami wapiennymi.  

Zakres prac obejmował remont ścian i posadzek cerkwi wraz z malowaniem oraz 

remont dzwonnicy, w trakcie którego nastąpiło oczyszczanie zniszczonej powierzchni 

ubytków i usunięcie zniszczonej tkani drewna, wypełnienie ubytków masą drzewo-klejową  

i ich wyszlifowanie oraz zaimpregnowanie preparatami grzybo- i owadobójczymi. Renowacji 

poddano również elementy więźby dachowej. Renowacja objęła oczyszczenie oraz 



impregnację przeciwogniową o właściwościach grzybobójczych i owadobójczą. Wymieniono 

okna. Przebudowa fundamentów i przyziemia cerkwi; wykonanie demontażu starych i 

wykonaniu nowych fundamentów. W trakcie wymiany podwalin wymieniono zniszczone 

deski okapowe. Podwaliny od strony zewnętrznej budynku ostrugane lub ociosane, w celu 

nadania im odpowiedniej estetyki. W cerkwi wykonano instalacje elektryczna, która 

poprowadzona jest w listwach instalacyjnych po zewnętrznej stronie ściany, pomiędzy ścianą 

zrębową a szalunkiem. W ramach inwestycji wykonano instalacja oświetlenia głównej nawy i 

prezbiterium w postaci żyrandoli podwieszanych do konstrukcji dachu.  

 Remontowi poddano również ogrodzenie cerkwi i dzwonnicy. Nowe ogrodzenie ma 

postać słupków w punktowym fundamencie żelbetowym. Remont utwardzonej nawierzchni 

przed cerkwią obejmować będzie demontaż starej płyty i ułożone w jej miejsce płaskich 

kamienie, pomiędzy którymi wysiana zostanie trawa. 

W ramach zadania wykonano następujące prace: 

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie: 

 wykonanie szalunku ścian  

 wymiana i naprawa brusów  

 naprawa stolarki  

 naprawa dachu  

 naprawa ścian fundamentowych  

 wykonanie ogrodzenia  

 wykonanie posadzki  

 remont dzwonnicy  

 remont utwardzonej nawierzchni  

2. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetlenia zewnętrznego 

3. Montaż systemu monitoringu wizyjnego, alarmowego i przeciwpożarowego  

4. Zakup wyposażenia: rampa dla osób niepełnosprawnych, tablety, telewizor 42’ odporny 

na warunki atmosferyczne, oprogramowanie prezentujące obiekt i region.  

 

 


