Zielona Góra, 15 października 2010 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:
Odrestaurowana wieża Kościoła Farnego ma stać się atrakcją turystyczną
polsko-niemieckiego Dwumiasta Gubin-Guben.
Burmistrz Gubina podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu „Renowacja Wieży
Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben”.
Burmistrz Miasta Gubin, Pan Bartłomiej Bartczak, podpisał w dniu 15 października
br. podczas sesji rady miasta w Gubinie umowę o dofinansowanie dla projektu „Renowacja
Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben – warsztaty transgranicznego rozwoju
kultury, sztuki i nauki”.
Miasto Gubin wraz z polską fundacją "Fara Gubińska - Centrum Spotkań PolskoNiemieckich" oraz z niemieckim stowarzyszeniem wspierającym odbudowę Fary
w Gubinie zamierzają dzięki projektowi zrealizować wspólną koncepcję i odrestaurować
wieżę Kościoła Farnego w Gubinie.
Dzięki pracom budowlanym partnerzy projektu mają zamiar nadać wieży nowe funkcje
użytkowe – zaadoptować ją m.in. jako centrum gospodarcze, kulturowe i artystyczne, tak by
jeszcze bardziej zintensyfikować współpracę polsko-niemiecką. Najważniejszym celem
projektu jest jednak późniejsza całkowita renowacja budynku sakralnego – zwłaszcza nawy
kościoła.
Dokładnie projekt będzie polegał na adaptacji wieży Kościoła Farnego na punkt widokowy
wraz z renowacją elewacji i ścian wewnętrznych. Partnerzy projektu planują także
utworzenie polsko-niemieckiego Warsztatu Konserwatora, w ramach którego powstanie
i będzie realizowany harmonogram działań kulturalnych oraz naukowo-badawczych. Ponadto
w ramach Warsztatu Konserwatora zostanie zorganizowany Międzynarodowy Konkurs
Architektoniczny, wynikiem którego pozyskana zostanie dokumentacja techniczna na dalszą
renowację Kościoła Farnego. W ramach projektu przewiduje się także liczne seminaria,
konferencje, akademie oraz inne spotkania transgraniczne, które aktywnie będą wspierać
menadżer ds. naukowo – badawczych oraz menadżer ds. kultury.
Zanim jednak mieszkańcy Dwumiasta oraz odwiedzający będą mogli podziwiać widok
z najwyższego budynku w Gubinie, należy najpierw m. in. oczyścić ponad 1500 m2
powierzchni ścian ceglanych, wykonać ponad 2 tony schodów stalowych z blach
żeberkowych oraz zamontować ponad 50 m stalowych balustrad.
Projekt będzie realizowany w ciągu 26 miesięcy w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.
Dofinansowanie dla projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
prawie 1,2 miliona euro.

