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MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE (MECKLENBURG-VORPOMMERN)
+++ Operowa współpraca ponad granicami +++ Budżet pełen błędów +++ Burmistrz Anklam
oskarżony o malwersację +++ Air Berlin uruchamia nowe połączenia z Uznamu +++ Katedrze w
Greifswaldzie grozi zawalenie +++ Szokujące szyldy staną przy drogach +++ Land zamroził unijne
środki na pomoc socjalną +++ Powrót fok +++ Polsko-Niemiecki Dzień Rolnika +++
BRANDENBURGIA (BRANDENBURG)
+++ Brandenburgia planuje nową umowę o współpracy z polską policją +++ Serbowie Łużyccy chcą
własnego parlamentu +++ Fala krytyki po ogłoszeniu planu działań wobec wilków +++ Powstanie nowe
przejście graniczne? +++ Dziecięce hospicjum bez pieniędzy +++ Koncern faramaceutyczny
zainteresowany budową fabryki +++ Nietoperze wymusiły przerwę w pracy +++ Uckermark wśród
najpiękniejszych celów wycieczkowych +++ Wspólnie informują o atrakcjach +++ Nietypowe prace w
kościele w Dahme +++ Gubin i Guben zaprezentują się w Berlinie +++

MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE

KULTURA

Operowa współpraca ponad granicami
Greifswald. Teatr Vorpommern z Greifswaldu oraz szczecińska Opera
na Zamku zamierzają podjąć
dyrektorzy

obu

instytucji

współpracy artystycznej.

współpracę. W ubiegłym tygodniu

podpisali
Dokument

umowę

o

transgranicznej

zakłada m.in.

realizowanie

wspólnych przedsięwzięć scenicznych, wymianę strojów i dekoracji,
daje także możliwość ubiegania się o dotacje unijne. Przedstawiciele
obu instytucji zakładają, że dzięki połączeniu sił będzie możliwe
organizowanie dużych projektów artystycznych, które trudne byłyby do zrealizowania przez jedną placówkę.
Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie wykonanie II Symfonii Gustava Mahlera. Utwór
zaprezentowany zostanie w sierpniu br. w Greifswaldzie, Szczecinie oraz Stralsundzie. Umowa została
podpisana

na

czas

nieokreślony.

Obecny

na

uroczystości

wicemarszałek

województwa

zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż przyznał, że „współpraca z Pomorzem Przednim układa się lepiej
niż z niejednym polskim województwem”.
» Nordkurier, 10.01.2013
» Fot. Theater Vorpommern ma swoje placówki w Greifswaldzie (na zdjęciu) i Stralsundzie. Autor: User.Axt. Źródło: Wikimedia
Commons. Licencja: własność publiczna
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POLITYKA

Budżet pełen błędów
Anklam. Trudna sytuacja powiatu Pomorze Przednie-Greifswald – opracowany na 2013 rok budżet nie
został zaakceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Ze
Schwerina płynie pod adresem Barbary Syrbe, piastującej urząd starosty powiatu, fala krytyki. Uznano, że
projekt budżetu był źle przygotowany, zawierał błędy w obliczeniach i niepełne dane. Część lokalnych
polityków żąda wyciągnięcia konseksencji wobec Syrbe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzegało już w
październiku, że budżet powiatu nie zostanie zaakceptowany, jeśli nie zostanie zaostrzona polityka
oszczędzania. Powiat Pomorze Przednie-Greifswald należy bowiem do najbardziej zadłużonych i wciąż
generuje nowe długi. Budżet na rok 2013 zakładał przychody na poziomie 329 mln euro i wydatki w
wysokości 364 mln euro. Do 28 stycznia urząd powiatowy nie chce komentować sprawy. Tego dnia odbędzie
się zamknięte dla publiczności posiedzenie komisji, która ma zdecydować o kolejnych krokach, jakie
podejmie powiat w sprawie budżetu.
» Nordkurier, 10.01.2013

POLITYKA

Burmistrz Anklam oskarżony o malwersację
Stralsund/Anklam. Przed sądem w Stralsundzie rozpoczął się w minionym tygodniu proces burmistrza
Anklam, Michaela Galandera, oskarżonego o malwersację. Prokuratura zarzuca Galanderowi, że w grudniu
2004 r. miał zapłacić z kasy miasta za usługi adwokata, choć dotyczyły one prywatnych spraw burmistrza.
Dodatkowo Galander miał dwukrotnie przyznać zlecenia budowlane firmom, które nie zaoferowały
najkorzystniejszych finansowo warunków. W jednym z przypadków miasto straciło 1,5 mln euro ze środków
unijnych, w drugim poniosło koszt o 80 tys. euro większy niż gdyby wybrało tańszego oferenta. Burmistrz nie
przyznaje się do zarzucanej mu malwersacji środków. Jego zdaniem miasto nie poniosło w żadnym z
wymienionych przypadków finansowej straty.
» Ostsee Zeitung, 09.01.2013
» Nordkurier, 09.01.2013

TURYSTYKA

Air Berlin uruchamia nowe połączenia z Uznamu
Heringsdorf. Linie lotnicze Air Berlin, będące obecnie drugim pod względem
wielkości przewoźnikiem w Niemczech, rozpoczynają w maju br. regularne
kursy do Düsseldorfu, Stuttgartu oraz Frankfurtu nad Menem. Dodatkowo od
15 czerwca do 21 września będzie można polecieć z Heringsdorfu do
Wiednia. Air Berlin to kolejny przewoźnik, który zdecydował się na
uruchomienie lotów z wyspy Uznam. Dotąd z lotniska w Heringsdorfie
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odlatywały także samoloty szwajcarskich linii Helvetic Airways, dzięki którym można dotrzeć do Zurychu,
Berna, Dortmundu oraz Kolonii/Bonn. W lecie oferowane były także kursy do Warszawy i Krakowa. Prezes
lotniska, Hans Jürgen Merkle, liczy, że w związku z pojawieniem się nowego przewoźnika liczba pasażerów
wzrośnie w następnych latach z 40 tys. do 70 tys. Obecnie lotnisko finansowane jest m.in. ze środków landu
Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz gminy Heringsdrof. Koszty utrzymania obiektu wynoszą ok. 1 mln
euro rocznie. Lotnisko jest w stanie pokryć ze swojej działalności tylko połowę tej sumy.
» Ostsee Zeitung, 09.01.2013
» Fot. Od maja lotnisko w Heringsdorfie wzbogaci się o nowe kierunki podróży. Autor: Tim Pritlove. Źródło: Wikimedia Commons.
Licencja: CC-BY-2.0.

ZABYTKI

Katedrze w Greifswaldzie grozi zawalenie
Greifswald. Przynajmniej 12 mln euro potrzeba, by uratować katedrę pw. Św. Mikołaja przed popadnięciem
w ruinę. Zabytek jest w fatalnym stanie i wymaga natychmiastowego remontu. Jeśli nie uda się zdobyć
pieniędzy, już w najbliższych miesiącach trzeba będzie zamknąć dostęp dla wiernych do części kościoła.
Ekspertyza budowlana wykazała bowiem pęknięcia w murach, które mogą doprowadzić nawet do zawalenia
budowli. Proboszcz katedry, Matthias Gürtler, liczy na to, że remont przynajmniej częściowo sfinansuje
Nordkirche czyli Kościół Ewangelicko-Luterański Północnych Niemiec. Według dokumentacji katedra w
Greifswaldzie jest siedzibą biskupa w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Nordkirche odmawia jednak
pomocy finansowej. Proboszcz uważa, że parafia nie jest w stanie zgromadzić tak dużej sumy na pilny
remont kościoła.
» Ostsee Zeitung, 12.01.2013

BEZPIECZEŃSTWO

Szokujące szyldy staną przy drogach
Meklembugia-Pomorze Przednie. Drastyczne zdjęcia z wypadków staną wkrótce przy drogach
Meklemburgii-Pomorza Przedniego. W ten sposób Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce wpłynąć na
kierowców, by zdjęli nogę z gazu. Kampania będzie nosiłą tytuł „Crash-Kurs MV” i będzie adresowana
przede wszystkim do młodych kierowców. Ze statystyk wynika, że osoby poniżej 25 roku życia uczestniczą w
ok. 19 proc. wypadków, mimo iż w Meklemburgii-Pomorzu Przednim młodzi ludzie stanowią w ogólnej liczbie
społeczeństwa zaledwie 9 proc. W całym landzie rocznie dochodzi do ok. 55 tys. wypadków drogowych. W
ubiegłym roku na drogach Meklemburgii zginęły 83 osoby, a blisko tysiąc zostało ciężko rannych. Szokujące
zdjęcia wykorzystywane są w niektórych krajach do uświadamiania negatywnych skutków palenia
papierosów. Zdaniem prof. Olafa Reisa, psychologa z Rostoku, tego typu zdjęcia są znacznie bardziej
skuteczne niż napisy na pudełkach od papierosów.
» Nordkurier, 09.01.2013
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SPOŁECZEŃSTWO

Land zamroził unijne środki na pomoc socjalną
Neubrandenburg. Około miliona euro pochodzących ze środków unijnych na pomoc młodzieży z powiatu
Pojezierze Meklemburskie zostało zablokowanych przez Ministerstwo ds. Socjalnych po tym, jak kontrola
wydatków wykazała, że w Neubrandenburgu były one nie zawsze wydawane zgodnie z przeznaczeniem.
Dozwolona granica błędu wynosi w tego typu projektach 2 proc. Tymczasem w Neubrandenburgu
stwierdzono, że 5,47 proc. środków na pomoc socjalną zostało wydanych niezgodnie z przeznaczeniem, a w
przypadku pomocy socjalnej dla młodzieży było to aż 17,23 proc. Od decyzji ministerstwa odwołał się
starosta powiatu Pojezierza Meklemburskiego, Heiko Kärger (CDU), według którego błędy wykryte podczas
kontroli w Neubranenburgu, nie powinny decydować o wstrzymaniu środków dla wszystkich powiatów. Praca
socjalna w szkołach oraz z młodzieżą dofinansowana jest w 50 proc. ze środków unijnych. Jeszcze w
grudniu 2012 r. komisja ds. pomocy młodzieży zaakceptowała liczbę etatów dla osób zajmujących się tego
rodzaju pomocą. Wstrzymanie wypłaty środków spowoduje utratę łącznie 62 miejsc pracy. Według
ministerstwa aktualnie w powiecie trzy etaty nie są finansowane zgodnie z wytycznymi UE. O tych
przypadkach przedstawiciele powiatu będą rozmawiać z ministerstwem w Schwerinie.
» Nordkurier, 08.01.2013

EKOLOGIA

Powrót fok
Stralsund/Vilm. Do niedawna foki z Morza Bałtyckiego zagrożone były
całkowitym wyginięciem. Teraz ich populacja ma się coraz lepiej. Zwierzęta
spotykane są u wybrzeży Rugii oraz półwyspu Darß. Według naukowców w tym
rejonie żyje ok. 30-40 fok. W całym basenie Morza Bałtyckiego liczba fok
wzrosła w ciągu piętnastu lat z 10 tys. do 25 tys. Niemieccy naukowcy przewidują, że jeszcze w tym roku
urodzi się u wybrzeży Meklemburgii-Pomorza Przedniego pierwsza foka. Obecnie zwierzęta te najchętniej
rozmnażają się u wybrzeży Szwecji oraz na wybrzeżu duńskim. Pod koniec XIX w. w Bałtyku żyło ok. 100
tys. fok. Masowe polowania sprawiły, że zwierzęta te niemal wyginęły. Na początku lat 80-tych w Bałtyku żyło
zaledwie 2,5 tys. fok. Niemieckie Muzeum Morskie wraz z lokalnymi urzędami chce uczulić mieszkańców i
turystów na powrót fok. Wzdłuż wybrzeża stanie w lecie ok. 50 tablic informujących o życiu tych zwierząt
oraz sposobie, w jaki należy się zachować przy spotkaniu z foką.
» Nordkurier, 09.01.2013
» Fot. Niegdyś zagrożone wyginięciem, teraz foki czują się w wodach Bałtyku coraz lepiej. Autor: Marcin Joachim Grzegorczyk. Źródło:
Wikimedia Commons. Licencja: CC-BY-SA-3.0.
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ZAPOWIEDŹ

Polsko-Niemiecki Dzień Rolnika
Pasewalk. 21 lutego w Kulturforum w Pasewalku odbędzie się szósty Polsko-Niemiecki Dzień Rolnika.
Organizatorzy spodziewają się 250 uczestników z obu krajów, a także delegacji ze Szwecji. Głównym
tematem spotkania będzie wymiana doświadczeń m.in. w ochronie roślin i ich uprawie. Uczestnicy będą
także dyskutować o aktualnych problemach polityki rolnej. Zaplanowano również wystawę urządzeń
rolniczych. Zgłoszenia od chętnych do uczestnictwa w Dniu Rolnika przyjmowane są pod numerem tel. 0049
3973/210072.
» Nordkurier, 08.01.2013

WIADOMOŚCI Z BRANDENBURGII

BEZPIECZEŃSTWO

Brandenburgia planuje nową umowę o współpracy z polską policją
Frankfurt nad Odrą. Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii,
Dietmar Woidke (SPD), opowiada się za przygotowaniem nowego
porozumienia o współpracy z polską policją. Dotychczasowa umowa
pochodzi z 2002 r., kiedy granica na Odrze i Nysie nie była jeszcze
otwarta i współpraca policji odbywała się na innym poziomie niż
obecnie. Niektóre z instytucji, o których jest mowa w porozumieniu, już
nie

istnieją.

Przygotowanie

nowego

dokumentu

o

współpracy

zapowiada też rząd Niemiec. Dietmar Woidke ma nadzieję, że zapowiedzi te zostaną zrealizowane w 2013 r.
Zdaniem brandenburskiego ministra nowe porozumienie powinno ułatwiać zasady wspólnych akcji polskiej i
niemieckiej policji. Za krok w dobrym kierunku Woidke uznał aktualne starania o utworzenie polskoniemieckiego zespołu śledczego we Frankfurcie nad Odrą.
» Märkische Oderzeitung, 14.01.2012
» Fot. Nowa umowa o współpracy między polską i niemiecką policją ułatwiłaby zwalczanie przestępczości w regionie przygranicznym.
Autor. M. Stefanek.

SPOŁECZEŃSTWO

Serbowie Łużyccy chcą własnego parlamentu
Łużyce. Przedstawiciele Serbów Łużyckich zamierzają starać się o utworzenie parlamentu reprezentującego
interesy tej mniejszości narodowej. Pomysł powołania do życia tzw. serbskiego sejmiku nie spotkał się
jednak z uznaniem Związku Serbów Łużyckich „Domowina”, uznawanego za politycznego przedstawiciela
społeczności. Mimo to, licząca 150 osób grupa, która zawiązała się półtora roku temu, pracuje nad
koncepcją powstania sejmiku. Projekt powołania parlamentu będzie teraz dyskutowany w miejscowościach,
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w których mieszkają Serbowie Łużyccy. Na 26 stycznia zaplanowano w Schmochtitz (powiat Budziszyn)
okrągły stół, poświęcony idei utworzenia sejmiku. Johannes Heimrath, reprezentujący inicjatorów koncepcji
powołania parlamentu, sądzi, że Serbowie Łużyccy nie są wystarczająco reprezentowani w Niemczech.
„Domowinę” Heimrath uważa jedynie za zrzeszenie serbskich organizacji, których głównym zadaniem jest
zachowanie języka i kultury Serbów Łużyckich.
» Lausitzer Rundschau, 09.01.2013

EKOLOGIA

Fala krytyki po ogłoszeniu planu działań wobec wilków
Brandenburgia. Ogłoszony w ubiegłym tygodniu plan zarządzania populacją wilków na lata 2013-2017 jest
szeroko krytykowany przez przedstawicieli różnych grup społecznych. Rolnicy domagają się jasnych zasad,
zgodnie z którymi wypłacane będą odszkodowania za szkody poczynione przez wilki w gospodarstwach
rolnych. Przygotowany przez Brandenburgię plan zakłada dalszy wzrost liczby tych drapieżników. Obecnie
na terenie landu żyje ok. 95 wilków, które są częścią liczącej 400-500 sztuk populacji żyjącej w zachodniej
Polsce. W ubiegłym roku w Brandenburgii odnotowano 83 przypadki szkód poczynionych przez wilki.
Zabitych przez drapieżniki zostało ponad 300 zwierząt, głównie owiec. Brandenburskie Ministerstwo Ochrony
Środowiska wypłaciło poszkodowanym rolnikom blisko 60 tys. euro.
» Märkische Oderzeitung, 10.01.2013

INFRASTRUKTURA

Powstanie nowe przejście graniczne?
Güstebieser

Loose/Gozdowice.

Wraca

temat

przejścia

granicznego dla samochodów ciężarowych w Hohenwutzen-Süd.
Zostało

ono

ujęte

w

projekcie

drogowo-transportowym

Brandenburgii, która zgłasza do rządu Niemiec swoje zamiary
inwestycyjne na lata 2013-2015. Jedna z pozycji w planie zawiera
budowę przejścia granicznego między Polską a Niemcami poprzez
rozbudowę drogi krajowej 158n w kierunku Gozdowic. Plan ten
zakłada także budowę mostu między Güstebieser Loose i Gozdowicami. Do powstania nowego przejścia
granicznego Hohenwutzen-Süd jest jednak jeszcze daleka droga. Negocjacje z polską stroną będą mogły
zostać podjęte dopiero wtedy, gdy poszczególne kraje związkowe oraz rząd Niemiec porozumieją się, które z
zamieszczonych w planach inwestycji są najpilniejsze do zrealizowania. Oprócz tego planowana droga
wywołała już w 2004 r. wiele protestów. Liczne stowarzyszenia i inicjatywy obywatelskie obawiały się, że
trasa zniszczy naturę w Przełomie Odry (Oderbruch).
» Märkische Oderzeitung, 11.01.2013
» Fot. Na razie między Gozdowicami a Güstebieser Loose kursuje prom. Być może w przyszłości miejscowości te połączy most. Autor:
Mazbln. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0
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SŁUŻBA ZDROWIA

Dziecięce hospicjum bez pieniędzy
Cottbus. 300 tys. euro rocznie brakuje organizacji charytatywnej Johanniter z Cottbus, która od lat stara się
o utworzenie w mieście stacjonarnego hospicjum dla dzieci. Prowadzone od dwóch lat rozmowy z miastem
spaliły na panewce. Miasto wycofało się z projektu tłumacząc się brakiem pieniędzy. Johannici, którzy
znaleźli już odpowiedni dla potrzeb hospicjum budynek, szukają innych partnerów projektu. Obecnie w całej
Brandenburgii nie ma ani jednego hospicjum dziecięcego. Najbliższe znajdują się w Berlinie oraz Lipsku.
Cierpiącym na nieuleczalne choroby dzieciom udzielana jest w Brandenburgii jedynie pomoc w ich miejscu
zamieszkania.
» Lausitzer Rundschau, 09.01.2013

GOSPODARKA

Koncern faramaceutyczny zainteresowany budową fabryki
Freudenberg. Nowy właściciel terenu przemysłowego w miejscowości Freudenberg (powiat MärkischOderland) rozmawia z jednym z koncernów farmaceutycznych na temat budowy fabryki insuliny. Według
informacji Märkische Oderzeitung szwajcarskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne od dwóch lat zamierza
wybudować zakład produkujący insulinę. Rozpoczęcie prac wstrzymywał jednak brak zgody poprzedniego
właściciela terenu. Umowa z firmą farmaceutyczną wygasa nowemu właścicielowi 30 września br. i gminie
pozostało niewiele czasu, by z sukcesem zakończyć negocjacje. Do tego czasu musiałyby zostać wydane
wszystkie niezbędne do budowy pozwolenia. W ciagu trzech lat w zakładzie produkującym insulinę
zatrudnienie znalazłoby od 250 do 300 osób. Oprócz wysoko wykwalifikowanych fachowców do pracy przy
produkcji i w biurze potrzebnych byłoby nawet 150 osób.
» Märkische Oderzeitung, 13.01.2013

EKOLOGIA

Nietoperze wymusiły przerwę w pracy
Eberswalde. Przymusowy przestój w gruntownym remoncie i przebudowie byłego browaru w Eberswalde.
Miejsce to upodobały sobie bowiem na przezimowanie nietoperze. Gatunek ten jest objęty ochroną i do
końca marca wszelkie prace w budynku zostały wstrzymane. W znajdującym się na liście zabytków starym
browarze ma powstać supermarket wraz z parkingiem. Właściciel obiektu liczy, że przerwę w remoncie uda
się nadrobić i pierwsi klienci będą mogli pojawić się tutaj pod koniec bieżącego roku.
» Märkische Oderzeitung, 07.01.2013
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TURYSTYKA

Uckermark wśród najpiękniejszych celów wycieczkowych
Angermünde/Schwedt. W wydanym przez Związek Transportu BerlinBrandenburg (VBB) specjalnym numerze magazynu znalazła się lista stu
najpiękniejszych

miejsc

wycieczkowych

Berlina

i

Brandenburgii.

Najczęściej, oprócz stolicy Niemiec i Poczdamu, w zestawieniu pojawia się
Angermünde. Autorzy publikacji polecają na rodzinne wycieczki m.in. młyn
Blumberger (Blumberger Mühle) z liczącym 240 hektarów terenem
rekreacyjnym, a także zoo w Angermünde. Historyczna starówka także znalazła uznanie wśród autorów
zestawienia. Za jeden z najpiękniejszych teatrów uznana została scena w Schwedt nad Odrą (die
Uckermärkischen Bühnen). Natomiast do najbardziej wartych odwiedzenia tras wędrówkowych zalicza się
14-kilometrowy odcinek drogi rowerowej wzdłuż umocnień Odry, skąd rozciąga się widok na Dolinę Dolnej
Odry.
» Märkische Oderzeitung, 09.01.2013
» Fot. Angermünde znalazło się na liście najpiękniejszych miejsc w Brandenburgii wartych zobaczenia. Autor: Chriss1980. Źródło:
Wikimedia Commons. Licencja: CC-BY-SA-3.0

TURYSTYKA

Wspólnie informują o atrakcjach
Schwedt. O współpracy polskich i niemieckich instytucji mówi się w Dolinie Dolnej Odry od początku lat 90tych. Wspólny prospekt w językach polskim, niemieckim, angielskim oraz białoruskim powstał jednak dopiero
teraz. Ulotki są dostępne w siedzibie Narodowego Parku Doliny Dolnej Odry w Criewen. Prospekty informują
nie tylko o atrakcjach okolicy, ale także o Puszczy Białowieskiej, którą przecina polsko-białoruska granica.
Wydanie prospektu w czterech językach było możliwe dzięki polsko-niemiecko-białoruskiej współpracy. W
tym roku w Białowieży ma odbyć się letnia akademia dla studentów z Polski, Białorusi i Niemiec. W 2015 r.
miejscem spotkania będzie Park Doliny Dolnej Odry.
» Märkische Oderzeitung, 11.01.2013

ZABYTKI

Nietypowe prace w kościele w Dahme
Dahme. W kościele pw. Św. Marii trwają obecnie nietypowe prace. Zabytek jest odkażany, ponieważ w
drewnianych belkach wykryto substancje trujące. Z tego powodu od półtora roku kościół był zamknięty.
Trujące substancje zostały naniesione w latach 70-tych podczas konserwacji drewnianych elementów.
Dopuszczalne wartości substancji zostały wielokrotnie przekroczone, dlatego niezbędne okazało się ich
usunięcie. Potrwa to, wraz z remontem kościoła, około dwóch lat. W świątyni rozprzestenił się też grzyb.
Badania wykazały, że jest nim dotknięte ok. 90 proc. drewnianej powierzchni dachu. Koszt remontu
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szacowany jest na 2,5 mln euro. 1,1 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Resztę uzyskano od
sponsorów oraz gminy. Parafia prowadzi nadal zbiórkę pieniędzy i rozpoczęła sprzedaż cegiełek.
» Lausitzer Rundschau, 12.01.2013

ZAPOWIEDŹ

Gubin i Guben zaprezentują się w Berlinie
Berlin. 14 lutego w Kutscherhaus przy Kurfürstendamm 50a w Berlinie odbędzie się prezentacja
europejskiego miasta Gubin-Guben. Głównym punktem programu będzie przedstawienie polsko-niemieckiej
współpracy przy odbudowie Kościoła Farnego w Gubinie, a także zniszczonej w czasie drugiej wojny
światowej willi Wolf, uznawanej za architektoniczną sensację. Organizatorem spotkania jest berliński
Związek Architektów.
» Lausitzer Rundschau, 12.01.2013
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