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Drogi wojewódzkie w Worku Turoszowskim - nr 354 na odcinku Turoszów –
Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie – Bogatynia oraz ulica Schrammstraβe w
Zittau Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wyremontuje za pieniądze Unii
Europejskiej. Środki na te przedsięwzięcia właśnie zostały przyznane w ramach
w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 II OP
„Regionalna Mobilność”.
Kwota pozyskanych środków unijnych to 5,65 mln euro. Wartość całego
projektu wynosi 10,11 mln euro, z czego na stronę polską przypada 7,9 mln
euro.
To już czwarty projekt, na który DSDiK pozyskała finansowanie ze środków tego Programu
INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Wcześniej finansowanie zdobyły: modernizacja drogi
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wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice oraz ulic Bolesławieckiej w Zgorzelcu i Dr.KahlbaumAllee w Görlitz; modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno oraz ulicy Rothenburger
Strasse w Krauschwitz; prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka.
To znaczy, że z czterech złożonych przez DSDiK wniosków, wszystkie otrzymały dofinansowanie, wyczerpując jednocześnie całą dostępną
pulę pieniędzy w II Osi Priorytetowej Regionalna Mobilność, tj. 13,6 mln euro. We wszystkich projektach DSDiK jest Partnerem Wiodącym;
ze strony saksońskiej Partnerami są: Miasto Zittau, Miasto Görlitz, Gmina Krauschwitz, Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen.
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