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Celem projektu jest poprawa
atrakcyjności oraz powiązanie
przyrodniczej oferty turystycznej
na polsko-saksońskim
pograniczu. Po stronie polskiej
ma zostać rozbudowana i 
oznakowana dwujęzycznie sieć
ścieżek rowerowych, które
poprzez ponadregionalny szlak
turystyczny "Żabia ścieżka" 
stanowią połączenie z 
podmiejskim terenem
rekreacyjnym Bernsdorf.
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Część projektu Bernsdorf 
składa się z:

-Modernizacja parka Augusta Bebela, 
przez które prowadzi ponadregional-
na ścieżka rowerowa Froschradweg
-Stworzenie dwujęzycznej strony 
internetowej dla Bernsdorf
-realizacja spotkań roboczych
-Organizacja wspólnych imprez
-Opracowanie wystawy objazdowej 
do projektu



Aufwertung August – Bebel – Park
Modernizacja August Bebel Park

Budowa dróg -
Pomiędzy ulicą Parkstraße 
a stawem Schmelzteich 
mają zostać gruntownie
przebudowane drogi i 
pokryte nawierzchnią
szutrową, utwardzoną. 
Jednocześnie mają zostać
wyremontowane ławki
przy Schmelzteich i 
zapraszać do odpoczynku.



Aufwertung August – Bebel – Park
Modernizacja August Bebel Park

Nowe oświetlenie
dróg przy szlaku
pieszo-rowerowym
"Żabia ścieżka" z 
zastosowaniem
żarówek LED 
w celu podniesienia
wartości ścieżki
rowerowej



Aufwertung August – Bebel – Park
Modernizacja August Bebel Park

Utworzenie leśnej ścieżki
dydaktycznej - istniejące
oznakowanie ma zostać
zastąpione oznakowaniem
dwujęzycznym, w języku
polskim i niemieckim, i ma
za zadanie przekazywania
turystom ciekawych
informacji. Jednocześnie
wyremontowane mają
zostać istniejące drogi w 
okolicy ścieżki
dydaktycznej.



Aufwertung August – Bebel – Park
Modernizacja August Bebel Park

Wymiana istniejącego
ogrodzenia na wybiegu dla
zwierząt na nowe
ogrodzenie panelowe z 
dwiema bramami



Aufwertung August – Bebel – Park
Modernizacja August Bebel Park

Budowa platformy
widokowej nad
Schmelzteich, w celu
podniesienia wartości
oferty
zagospodarowania
przez turystów czasu
wolnego
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• Opracowanie wystawy 
objazdowej do 
projektu

• Stworzenie 
dwujęzycznej strony 
internetowej dla 
Bernsdorf
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Dziękuję za uwagę


