Zielona Góra, 24 listopada 2009 r.
Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego
Starosta Jacek Hoffmann podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu
pt. „Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym Powiatu Krośnieńskiego”.
W dniu 23.11.2009 r. w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego Starosta Krośnieński
Jacek Hoffmann wraz z wicestarostą Janiną Pawlik podpisali umowę o dofinansowanie dla
projektu, mającego na celu przybudowę odcinka drogi powiatowej nr 1153 F na długości 5,124 km,
od miejscowości Żytowań do końca miejscowości Kosarzyn. Projekt zakłada poszerzenie drogi
z szerokości 4m do szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej. Jednocześnie projektuje się ścieżkę
rowerową równolegle do drogi, w jej pasie po lewej stronie (zachodniej) o szerokości 2m.
W miejscowości Kosarzyn jezdnia ograniczona zostanie krawężnikiem, wykonane zostanie
odwodnienie jezdni. Wybudowane zostaną zjazdy do posesji, pętla autobusowa oraz chodnik
z koski betonowej o szerokości 3 m, będący jednocześnie ciągiem pieszo-rowerowym. Elementem
projektu jest również przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154 F od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1153 F w miejscowości Żytowań do granicy państwa na Nysie w obrębie przyczółka,
zniszczonego w okresie II wojny mostu. Długość przebudowanego odcinka szerokości 6m,
o nawierzchni bitumicznej wynosi 1,166 km. Równolegle do przebudowanego odcinka drogi
projektuje się budowę ścieżki rowerowej z nawierzchni bitumicznej o szerokości 2 m i o długości
1,116 km.
Projektowane do przebudowy odcinki dróg są przedłużeniem przebudowanej drogi 1153 F Gubin Żytowań wraz z wybudowaną ścieżką rowerową. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki
współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2007 roku,
w ramach programu IINTERREG III A. Transgraniczny charakter projektu wynika przede
wszystkim z koncepcji budowy mostu na rzece Nysie Łużyckiej, łączącego miejscowości: Coschen
po stronie niemieckiej z miejscowością Żytowań po stronie polskiej.
Związek projektu z Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo
Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 (PO), w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
wynika z celów PO, zapisanych w Priorytecie 1, Działaniu 1.1. Budowa i poprawa infrastruktury.
Cele te zakładają m. in. rozwój infrastruktury transgranicznych połączeń drogowych, mostów
i ścieżek rowerowych.
Projekt otrzymał dofinansowanie wysokości około 2.200.000,00 Euro, po stronie niemieckiej
partnerem projektu jest Powiat Oder-Spree.
Kultura bez granic – budowa amfiteatru w Kostrzynie nad Odrą
Oprócz umowy dla Powiatu Krośnieńskiego, w dniu 23.11.2009 r. została także podpisana umowa
dla Projektu miasta Kostrzyn nad Odrą „Kultura bez granic – budowa amfiteatru w Kostrzynie nad
Odrą”. Projekt zakłada budowę muszli koncertowej wraz z widownią na terenie amfiteatru

w Kostrzynie nad Odrą oraz zagospodarowanie terenu wokół przylegającego stawu na funkcje
rekreacyjne.
Ze względu na różnorodność odbywających się Kostrzynie nad Odrą cyklicznych imprez,
w tym również wielu wydarzeń o charakterze polsko-niemieckim konieczne jest posiadanie obiektu
pozwalającego na profesjonalną organizację i odbiór tychże przedsięwzięć. Zapotrzebowanie
społeczności lokalnej na plenerowe imprezy kulturalne w mieście jest bardzo duże lecz obecny
stan obiektu nie pozwala na jego wykorzystanie służące rozwojowi kultury, aktywizacji
społeczeństwa oraz zacieśnieniu współpracy transgranicznej miasta Kostrzyn nad Odrą
z partnerami po stronie niemieckiej. Realizacja projektu a tym samym stworzenie dogodnych
warunków do organizowania różnorodnych wydarzeń kulturalnych spowoduje wzrost liczby
mieszkańców zarówno Kostrzyna jak i polsko-niemieckiego pogranicza uczestniczących w życiu
kulturalnym miasta. Projekt realizuje cel Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 „Pokonywanie granic: redukcja
niedogodności spowodowanych położeniem przygranicznym i wspólny rozwój regionu”.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wysokości
ponad
1.300.000
Euro,
a
partnerem
po
stronie
niemieckiej
jest
Dziecięce
i Młodzieżowe Centrum Spędzania Wolnego Czasu w Seelow.

