
 
 

Wycieczka w ramach Wydarzenia Rocznego 2019 Programu Współpracy 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA BRANDENBURGIA-POLSKA 

 

Wycieczka szlakami wspartych w ramach Programu INTERREG A projektów na terenie Parku Branitz i 

Zoo w Cottbus.  

TRASA WYCIECZKI: 

 

 

 

 

 

13:40: Początek wycieczki / spotkanie przed budynkiem Besucherzentrum, Robinienweg 5 in 03042 

Cottbus 

 

13:40 - 14:30: Oprowadzanie po Parku Branitz / Projekt 

„Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów 

parkowych w Branitz i Zatoniu“   

1.Parking 
2. Miejsce WR- Centrum dla odwiedzających 
3. Zamek 
4. Zwierzyniec 
5. Biały most 
 
 

6. Schody egipskie 
7. Tumulus /piramida 
8. ZOO 
9. Kolejka parkowa 
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Oprowadzają: Dyrektor Stowarzyszenia Pan Streidt i Pani Hackel, kierownik projektu "Zachowanie i 

wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" 

14.30 - 15.20: Oprowadzanie po Ogrodzie Zoologicznym/ 

Projekt „Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w 

Cottbus i Zielonej Górze“  

 

Oprowadzają: Dyrektor Zoo Pan Dr. Kämmerling i kierownik 

administracyjny Zoo Pani Una Wistuba 

 

Zwiedzanie dofinansowanego w ramach PW budynku dydaktycznego ZOO jak i w dofinansowanego w 

ramach INTERREG IV A pomieszczenia dla drapieżnych zwierząt 

 

15:20-15:30:  Powrót kolejką parkową (Start ZOO) w kierunku Branitz Friedenseiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalsze informacje:  

 

Projekt „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” 

 

Okres realizacji: 15.5.2017-14.05.2020 

Partnerzy: Miasto  Cottbus,  Miasto Zielona Góra 
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Dofinansowanie: 4.703.086,22 Euro 

 

Cele projektu: Miasta partnerskie Cottbus i Zielona Góra postawiły w ramach współpracy cel 

rewitalizacji i zachowania kulturowo wartościowych zasobów w Parku Branitz i Parku Zatonie. W 

ramach projektu zaplanowano działania infrastrukturalne w Parku Branitz, m.in.: 

 odtworzenie Rabaty Wenus przed wejściem głównym do Pałacu Branitz, 

 odtworzenie Zwierzyńca z Placem Hardenberga, 

 kontynuację remontu dróg parkowych oraz poprawę kompozycji przy wejściu do parku przy 

Pücklerallee 

W Parku Zatonie zaplanowano również działania infrastrukturalne, m.in.: 

 odtworzenie dawnego układu kompozycyjnego i komunikacyjnego parku, 

 odtworzenie altany różanej i zabytkowego pawilonu, 

 rewitalizacja budynku oranżerii oraz budowa punktu informacji. 

Wraz z rewitalizacją parków oraz transgraniczną promocją turystyczną nastąpi wzrost liczby 

zwiedzających w obu obiektach. Uatrakcyjnienie i udostępnienie obu obiektów mieszkańcom i 

odwiedzającym stanowią bezpośrednią zaletę dla obszaru wsparcia.  
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Projekt „Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze” 

 

Partnerzy: Miasto Cottbus,  Miasto Zielona Góra  

Kwota dofinansowania: 597.796,12 Euro 

Okres realizacji: 24.-25.10.2017 

 

Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznych kompetencji w zakresie kształcenia ustawicznego. 

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki stworzeniu i poszerzeniu wspólnych transgranicznych ofert 

edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w ZG oraz dzięki skorzystaniu z tych ofert przez 

uczestników. W fazie tworzenia i poszerzenia ofert transgraniczne grupy robocze składające się z 

polskich i niemieckich pedagogów, nauczycieli i pracowników Zoo i Ogrodu Botanicznego utrwalą 

transgraniczne umiejętności i kompetencje, wspólnie opracują materiał dydaktyczny, teczki z 

materiałami do ćwiczeń i oznakowanie oraz przeprowadzą imprezy i konferencje. Grupą docelową są 

przedszkolaki i uczniowie z obu części obszaru wsparcia, studenci oraz dorośli jako uczestnicy edukacji 

dorosłych lub członkowie stowarzyszeń, grup przyrodników czy związków oraz osoby z 

niepełnosprawnością, szczególnie na terenie Ogrodu Botanicznego.  

 

Budowa budynku dydaktycznego (dla 30 uczniów) w Zoo w Cottbus jest zakończona. W ramach 

projektu zatrudniony został na okres trzech lat (pół etatu) polskojęzyczny nauczyciel. Obecnie 

przygotowywanych jest 80 tabliczek z dwujęzycznymi nazwami gatunków. Na terenie Parku 

Botanicznego  w Zielonej Górze  wybudowano i wyposażono budynek dydaktyczny. Budynek posiada 

salę szkoleniową na 50 miejsc wraz z zapleczem socjalnym (hol wejściowy,toalety, pomieszczenie 

gospodarcze z magazynkiem na środki czystości).  

 

 


