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   PROJEKT: 
 

    POLEPSZENIE DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ  

    NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM 

 

Partner Wiodący: Mikroregión Bystrická dolina 

Partnerzy Projektu: Gmina Milówka, Gmina Rajcza 

Temat 1.1: Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 3 207 416,28  € 

 
Opis projektu: Celem zrealizowanego projektu było podniesienie 

jakości infrastruktury komunikacyjnej z uwzględnieniem ścieżek 

rowerowych. W wyniku jego realizacji powstała ścieżka rowerowa 

o długości ponad 36 km, która  zaczyna w mieście Krásno nad Kysucou 

na Słowacji i prowadzi przez 5 miejscowości: Zborov nad Bystricou, 

Klubina, Stará Bystrica, Nová Bystrica i Radôstka.  Część ścieżki 

wybudowano na trasie starej historycznej kolejki, zaś część prowadzi 

po ścieżce edukacyjnej „Beskidzka zielona ścieżka”. Po stronie 

słowackiej, tuż przed końcem trasy znajduje się odbicie, którego 

oznakowanie prowadzi do przejścia granicznego Przysłop albo 

na Przegibek, gdzie rozpoczyna się polska część ścieżki rowerowej 

w Rajczy. W Gminie Rajcza oznakowano  trasy rowerowe 

na odcinkach: Przegibek, Stańcówka  i „Od Kaplicy“ w Rycerce Górnej. 

Natomiast w Gminie Milówka część trasy, przebiegająca przez 

przysiółki Madejka – Urbanki w Nieledwi została całkowicie 

przebudowana, natomiast w Milówce powstała nowa 3,5 km trasa 

rowerowa biegnąca wzdłuż rzeki Soły. Ponadto wszystkie odcinki 

ścieżek rowerowych zostały oznakowane. Ścieżki rowerowe łączą się 

istniejącymi trasami w obszarze Euroregionu Beskidy.  

 

 



 

     

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou  

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie: Obec Milówka 

 

 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

  

 PROJEKT: 

 

 ZLEPŠENIE DOPRAVNEJ DOSTUPNOSTI  

 NA POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ 

 

     

 

Vedúci partner: Mikroregión Bystrická dolina 

Projektový partneri: Obec Milówka, Obec Rajcza 

Oblast` podpory 1.1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra  

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 3 207 416,28   € 

 
Popis projektu:  

Cieľom realizovaného projektu bolo zvýšenie kvality komunikačnej 

infraštruktúry zohľadnením cyklotrás. V dôsledku jeho realizácie 

vznikla cyklotrasa dlhšia než 36 km, ktorá  začína v meste Krásno 

nad Kysucou na Slovensku a vedie cez 5 obcí: Zborov nad 

Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Nová Bystrica a Radôstka.  Časť 

trasy bola vybudovaná na trase starej historickej železnice, časť 

vedie po náučnom chodníku "Beskydská zelená cesta". 

Na slovenskej strane sa, tesne pred koncom trasy, nachádza 

ukazovateľ, ktorého značenie vedie k hraničnému prechodu Przysłop 

alebo na Przegibek, kde začína poľská časť cyklotrasy v Rajczy. 

V obci Rajcza bola cyklotrasa vyznačená na úsekoch: Przegibek, 

Stańcówka a "Od Kaplicy" v Rycerke Górnej. V obci Milówka bola 

časť  trasy, prechádzajúca cez osady Madejska - Urbanki v Nieledwi 

úplne prestavaná, v Milówke vznikla nová 3,5 km cyklotrasa bežiaca 

pozdĺž rieky Soły. Navyše boli všetky úseky cyklotrás označené. 

Cyklotrasy sa napájajú na existujúce trasy v oblasti Euroregiónu 

Beskydy. 

 


