TYTUŁ PROJEKTU: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite,
etap 2
PARTNER WIODĄCY: Gmina Istebna
PARTNER PROJEKTU: Obec Čierne
DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EFRR: 2 364 028,28 EUR
TERMIN REALIZACJI: 2017-2018
OPIS PROJEKTU: Gminy Istebna, Skalité i Čierne połączyła droga wybudowana w ramach projektu, który
uzyskał dofinansowanie w programie Interreg Polska-Słowacja. Natomiast pierwszy etap wspólnego
przedsięwzięcia, który obejmował przebudowę ponad 10 km dróg lokalnych o charakterze transgranicznym
został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego przez Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Nowe połączenie drogowe na polsko-słowackim
stanowi jedyne drogowe połączenie komunikacyjne powiatu cieszyńskiego ze Słowacją. Dzięki realizacji
inwestycji dojazd ze strony polskiej do słowackiego Čierne uległ skróceniu o ponad 20 km. Na projekt składały
się następujące inwestycje: budowa 715 m drogi oraz mostu na potoku Czadeczka po polskiej stronie, a także
budowa 205 m nowej i modernizacja 1800 m istniejącej drogi na Słowacji. Trasa jest przeznaczona dla ruchu
osobowego. Kilkadziesiąt metrów nad wybudowaną drogą, po stronie słowackiej, wiaduktem poprowadzona
jest autostrada D3. Nowa droga daje bezpośrednie połączenie z węzłem autostradowym w Svrčinovcu, co
umożliwi mieszkańcom i turystom szybkie i wygodne przemieszczanie się nie tylko po polsko-słowackim
pograniczu.

NÁZOV PROJEKTU: Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka - Čierne – Skalité, etapa 2
VEDÚCI PARTNER: Gmina Istebna
PARTNER PROJEKTU: Obec Čierne
HODNOTA FINANCOVANIA Z EFRR: 2 364 028,28 EUR
OBDOBIE REALIZÁCIE: 2017-2018

POPIS PROJEKTU: Obce Istebna, Skalité a Čierne spojila komunikácia vystavaná v rámci projektu, ktorý získal
finančnú podporu z programu Interreg Poľsko – Slovensko. Prvá etapa spoločného diela, ktorá zahŕňala
prestavbu viac než 10 km miestnych komunikácií cezhraničného charakteru prebehla v rámci projektu
spolufinancovaného Programom cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 –
2013. Nové cestné spojenia v poľsko-slovenskom pohraničí predstavujú jediné komunikácie spájajúce
tešínsky okres so Slovenskom. Vďaka realizácii investícií sa jazda z poľskej strany do slovenskej Čiernej skrátila
o viac než 20 km. Projekt tvorili nasledujúce investície: výstavba 715 m cesty a mostu cez potok Czadeczka
na poľskej strane a tiež výstavba 205 m novej a modernizácia 1 800 m existujúcej cesty na Slovensku. Trasa
je určená pre osobnú dopravu. Niekoľko desiatok metrov nad vybudovanou cestou, na slovenskej strane, je
po viadukte vedená diaľnica D3. Nová komunikácia poskytuje priame spojenie s diaľničným uzlom v
Svrčinovci, čo obyvateľom a turistom umožňuje rýchle a pohodlné premiestňovanie sa nielen po poľskoslovenskom pohraničí.

