Zielona Góra, 15.02.2013 r.

Notatka prasowa Wspólnego Sekretariatu Technicznego:

„Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty
turystyczno-wypoczynkowej - Piramidy w Parku Branitz w Cottbus i Dolina Luizy
w Zielonej Górze”
Pan – Holger Kelch - zastępca nadburmistrza podpisał w dniu 14 lutego 2013 r. w mieście Cottbus
umowę o dofinansowanie dla projektu pod tytułem: „Transgraniczne odkrywanie nowych
potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Piramidy w Parku Branitz
w Cottbus i Dolina Luizy w Zielonej Górze”.
Podstawowym celem projektu jest polepszenie współpracy transgranicznej pomiędzy miastami
Cottbus i Zieloną Górą w ramach lubusko-brandenburskiego regionu parków i ogrodów,
w szczególności poprzez rewitalizację Parku Branitz po niemieckiej stronie i Doliny Luizy po
polskiej stronie. Tym samym projekt zakłada ochronę i poprawę dziedzictwa kulturowego na
lubusko-brandenburskim obszarze wsparcia, intensyfikację ponadgranicznego transferu wiedzy
poprzez podniesienie kwalifikacji, rozwój ofert turystycznych i miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz
rozwój regionu w kierunku konkurencyjnego transgranicznego regionu kulturowego.
Beneficjent wiodący projektu – miasto Cottbus - zaplanował w ramach projektu kompleksową
rewitalizację terenu piramid wodnych oraz jeziora w Parku Branitz. Kolejnym założeniem projektu
po niemieckiej stronie obszaru wsparcia jest odtworzenie wg. wzorów historycznych
północnowschodniej obwodnicy rowerowej. Poprzez tę obwodnicę oraz istniejącą już Aleję
Pücklera będzie można bezpośrednio połączyć teren piramid w Parku Branitz z terenem
przyszłego „Cottbuskiego Bałtyku”. Ponadto projekt zakłada gruntowny remont odcinka
dojazdowego Alei Kasztanowej. Wszystkie te działania służą stworzeniu nowych ofert turystycznowypoczynkowych i dalszemu rozwijaniu partnerskich miast.
Przedmiotem działań polskiego partnera projektu – miasta Zielona Góra - jest rewitalizacja obszaru
Doliny Luizy (Gęśnika) w Zielonej Górze wraz z architekturą ogrodową, komunikacyjną
i krajobrazową (rewitalizacja stawu, odnowienie muszli koncertowej, utworzenie placu zabaw
i terenu do gry w boule, budowa i remont dróg dla pieszych i rowerowych).
Projekt będzie realizowany w ciągu 36 miesięcy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Dofinansowanie dla
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2.922.300,83 Euro.

