
  

 

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zakończył realizację projektu realizowanego 

w ramach 

Programu Wsółpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

 

W dniu 22 października 2021 odbył się uroczyste otwacie drogi wyremontowanej w ramach projektu 

pt. ‘Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, 

wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach’. W ceremonii uczestniczyli pan Grzegorz 

Obłękowski, Dyrektor MZDW wraz z panią Olgą Mosor, przewodniczącą delegacji ukraińskiej , 

reprezentująca partnera projektu, Wołyńską Obwodową Administrację Państwową oraz goście 

honorowi: pani Janina Orzełowska - członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, Tomasz 

Jędrzejewskim - Zastępca Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska-Białoruś –

Ukraina, Mariusz Kucewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Jan Ługowski - Burmistrzem Miasta i 

Gminy Mordy. Na ceremonii obecni byli również przedstawiciele Wykonawcy, Inspektora nadzoru, 

prasy oraz okoliczni mieszkańcy. 

Uroczystość ta była uwieńczeniem realizacji Dużego Projektu Infrastrukturalnego w ramach którego: 

W ramach właśnie zakończonej inwestycji roboty budowlane prowadzone były na najbardziej 

newralgicznych odcinkach i jest się czym pochwalić. W Mordach wyremontowany został odcinak 

drogi od mostu na rzece Liwiec w miejscowości Wyczółki aż do centrum miasta. Drogę poszerzono, 

wybudowano zatoki autobusowe i wzmocniono pobocza. Na odcinku miejskim wzdłuż ulicy 

Narutowicza, wybudowano kanalizację deszczową żeby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu na tym 

odcinku a jednoczenie zabezpieczyć sąsiadujące z drogą posesje przed spływającą z nawierzchni 

deszczówką. 

Na terenie miasta Łosice wyremontowano skrzyżowanie ulic Narutowicza i 11-go listopada oraz 

wyposażono skrzyżowanie w sygnalizację świetlną, zmieniono nawierzchnię wzdłuż ulicy Bialskiej, 

wraz z miejscami parkingowymi i od nowa ułożono kostkę brukową na chodnikach.  

Kluczowym elementem była kompleksowa renowacja mostu na rzece Toczna w Łosicach. Ze względu 

na duże natężenie ruchu, nie można tutaj było zastosować ruchu wahadłowego i dla spokojnego 

prowadzenia robót zastosowano objazd innymi ulicami miasta. Dzisiaj ruch odbywa się bez zakłóceń. 

Inwestycja zrealizowana została przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w 

ramach realizacji projektu unijnego pt. "Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez 

przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach" 

realizowanego wspólnie z partnerem ukraińskim – Wołyńską Obwodową Administracją Państwową w 
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ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wartość projektu 

to ponad 5 milionów EURO z czego niemal 4 miliny 900 tysięcy euro to dofinasowanie unijne do tej 

inwestycji. 

Partnerem MZDW we wdrażaniu projektu była Wołyńska Obwodowa Administracja Państwowa na 

Ukrainie. Jej przedstawiciele uczestniczyli we wspólnym Komitecie Sterującym, nadzorującym 

prawidłową realizację projektu. Otatnie posiedzenie tego Komitetu, odbyło się w Warszawie, w dniu 

21 listopada 2021r. W trakcie tego spotkania obie instytucje zadeklarowały chęć dalszej współpracy i 

realizacji wspónych projektów zarówno z  MZDW jak i z Urzedem Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego. 

 

On October 22, 2021, the road was officially opened as a part of the project entitled ‘Improvement 

of accessibility of the border region via upgrading of the regional road No 698 including renovation 

of the bridge on the Toczna River in Losice’. The ceremony was headed by Mr. Grzegorz 

Obłękowski, Director of the Regional Road Authority of Mazovia, together with Mrs. Olga Mosor, 

chairman of the Ukrainian delegation, representing the project partner, the Volyn Regional State 

Administration, and the guests of honor: Mrs. Janina Orzełowska - member of the Board of the 

Mazovian Voivodeship, Mr Tomasz Jędrzejewski - Deputy Head of the Joint Technical Secretariat of 

CBC Programme Poland -Belarus -Ukraine, Mr Mariusz Kucewicz - Mayor of the Town and 

Commune of Łosice, Jan Ługowski - Mayor of the Town and Commune of Mordy. The ceremony was 

also attended by representatives of the Contractor, the Supervision Inspector, the press and local 

residents. 

It was a culmination of the Large Infrastructure Project implementation. 

As part of the recently completed investment, construction works were carried out on the most 

sensitive sections and there is a lot to be proud of. In Mordy, a section of the road from the bridge 

over the Liwiec river in Wyczółki to the city center has been renovated. The road was widened, bus 

bays were built and the shoulders were reinforced. In the urban section along Narutowicza Street, 

a rainwater drainage system was built to increase traffic safety on this section and at the same 

time to protect the properties adjacent to the road against rainwater flowing from the surface. 

In Łosice town, the crossing of Narutowicza and 11 November streets was renovated, the 

intersection was equipped with traffic lights, the surface along Bialska Street was changed, 

including the parking places, and paving stones were re-laid on the sidewalks. 

The key element of the project, was the comprehensive renovation of the bridge over the Toczna 

River in Łosice. Due to the high volume of traffic, it was not possible to use shuttle traffic here and 

a detour along other streets of the city was used to ensure the smooth running of the works. 

Today, traffic goes smoothly. 



  

 

The investment was carried out by the Regional Road Authority of Mazovia in Warsaw as part of 

the EU project entitled "Improving the accessibility of the border region through the reconstruction 

of the provincial road No. 698, along with the renovation of the bridge over the Toczna River in 

Łosice" implemented jointly with the Ukrainian partner - Volyn Regional State Administration 

under the Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border Cooperation Program 2014-2020. The value of the 

project is over EUR 5 million, of which almost EUR 4 million 900 thousand is EU funding for this 

investment. 

The project was realised together with Ukrainian partner, Volyn Regional State Administration. Its 

representatives participated in a joint Steering Committee that supervised the proper 

implementation of the project. The last meeting of this Committee was held in Warsaw on 

November 21, 2021. During this meeting, both institutions declared their willingness to continue 

cooperation and implementation of joint projects by Volyn Regional State Administration with both 

Polish institutions responsible for project iplementation, with Regional Road Authority of Mazovia 

and with the Marshal's Office of the Mazowieckie Voivodeship. 

 

 

  



  

 

 


