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 PROJEKT: 

 

   MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ  

   RAJCZA - OŠČADNICA 

 

Partner Wiodący: Powiat Żywiecki 

Partner Projektu: Żyliński Kraj Samorządowy 

Temat 1.1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 2 063 576, 63 € 

 
Opis projektu: Projekt polegał na przebudowie ważnych dla 

mieszkańców pogranicza dróg tj. drogi powiatowej Nr 1445 S Sól - 

Słanice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1447 

S Rajcza - Sól –Zwardoń do końca drogi o długości 6,2 km, wraz 

z wykonaniem murów oporowych, oraz po stronie słowackiej drogi  

nr III/011059 Oščadnica - Lalík na dwóch odcinkach o łącznej 

długości 5,24 km, wraz z rekonstrukcją 4 mostów. Połączenie drogi 

powiatowej po stronie polskiej z odcinkiem drogi wojewódzkiej na 

Słowacji poprzez system dróg gminnych w gminach Rajcza 

i Oščadnica odzwierciedla transgraniczny charakter wspólnego polsko 

– słowackiego projektu drogowego. Oba odcinki drogowe stanowią 

spójny system komunikacji drogowej w kierunku granicy polsko-

słowackiej. Realizacja projektu ma duże znaczenie w regionie polsko-

słowackiego pogranicza ze względu na możliwość bezpośredniego 

połączenia polsko-słowackich obszarów i przejazdu z Polski drogą 

powiatową 1445S Sól-Słanice przez odcinek drogi gminnej w gminie 

Rajcza, dalej przez zmodernizowany odcinek drogi lasów 

państwowych, odcinek drogi gminnej "do Boru" prowadzącej 

do granicy, zmodernizowane połączenie drogowe Bór – Vreščovka - 

Oščadnica, do drogi nr III/011059 i dalej tą drogą do Oščadnicy i Lalik 

po stronie słowackiej. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 

nr 1445 S, uzupełniona działaniami modernizacyjnymi słowackiej 

infrastruktury drogowej nr III/011059, bezpośrednio przyczynia się 

m.in. do poprawy dostępności do ważnych społecznie, turystycznie  

i gospodarczo obszarów i miejsc po obu stronach granicy.  

 

więcej na stronach: www.zywiec.powiat.pl, www.regionzilina.sk 

 

 

 

Zdjęcia: Powiat Żywiecki 

 

http://www.regionzilina.sk/
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Podpísanie partnerskej zmluvy 

 

 
Uskutočnenie projektu v Obci Rajcza. 

 

 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

  

 

 

PROJEKT: 

 

   MODERNIZÁCIA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY RAJCZA – OŠČADNICA 

 

Vedúci partner: Powiat Żywiecki 

Projektový partneri: Žilinský samosprávny kraj 

Oblast` podpory 1.1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra  

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 2 063 576,63 € 

 
Popis projektu:  
Cieľom projektu je prestavba dôležitých pre obyvateľov 

pohraničia ciest t.j. okresnej ciesty č. 1445 S Sól - Słanice na 

úseku od križovatky s okresnou cestou č. 1447 S Rajcza - Sól –

Zwardoń do konca cesty s dĺžkou 6,2 km vrátanie zhotovenia 

oporných múrov a po slovenskej strane krajskej cesty 

č. III/011059 Oščadnica - Lalík na dvoch úsekoch s celkovou 

dĺžkou 5,24 km spolu s rekonštrukciou 4 mostov. Spojenie 

okresnej cesty na poľskej strane s úsekom krajskej cesty na 

Slovensku cez sústavu obecných ciest v obciach Rajcza 

a Oščadnica odráža cezhraničný charakter spoločného poľsko-

slovenského cestného projektu. Obidva cestné úseky tvori 

súdržny systém cestnej komunikácii smerom ku poľsko-

slovenskej hranici. Uskutočnenie projektu má dôležitý význam v 

regióne poľsko-slovenského pohraničia vzhľadom na možnosť 

priameho spojenia poľsko-slovenských oblastí a prejazdu 

z Poľska okresnou cestou 1445S Sól-Słanice úsekom obecnej 

cesty v obci Rajcza, ďalej modernizovaným úsekom cesty 

štátnych lesov, úsekom obecnej cesty "do Boru" smerom ku 

hranici, modernizovaným cestným spojením Bór – Vreščovka - 

Oščadnica, ku ceste č. III/011059 a ďalej tou cestou 

do Oščadnice a Lalik na slovenskej strane.  Prestavba úseku 

okresnej cesty č. 1445 S, doplnená modernizáciou slovenskej 

cestnej infraštruktúry č. III/011059, sa priamo prispeje o.i. k 

zlepšeniu prístupnosti k sociálne, turisticky a hospodársky 

dôležitým oblastiam a miestam na obidvoch stranach hranice.  

 
viac na stránkach: www.zywiec.powiat.pl, www.regionzilina.sk 

 

 

 

Fotografie: Powiat Żywiecki 

 

http://www.regionzilina.sk/

