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GOSPODARKA

Stocznia w Stralsundzie wciąż bez inwestora
Stralsund. Rok po upadku stoczni P+S w Stralsundzie nadal nie udało się znaleźć inwestora dla
przedsiębiorstwa. Około 1700 pracowników upadłej stoczni zostało na początku formalnie przejętych przez
tzw. spółkę transferową, która ma istnieć do końca października br. Połowa z nich znalazła już nową pracę.
800 pracowników jest wciąż bez pracy. Rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego zakłada, że nawet
znalezienie inwestora może nie zagwarantować wszystkim zatrudnienia i zamierza wesprzeć finansowo
osoby, które zdecydują się na przekwalifikowanie i podjęcie nowej pracy. By wyrównać np. niższe zarobki lub
koszty przekwalifikowania pracownicy mają otrzymać tzw. premię startową w wysokości 1200 euro. Rząd
obawia się, że część wysoko wykwalifikowanych osób może przenieść się za pracą w inne rejony Niemiec.
Wraz ze stocznią w Stralsundzie upadło w Wolgaście drugie przedsiębiorstwo należące do spółki P+S.
Stocznię tę udało się jednak kilka miesięcy temu sprzedać grupie Bremer Lürssen.
» Ostsee Zeitung, 25.07.2013
» Nordkurier, 25.07.2013

PRAWICOWY EKSTREMIZM INICJATYWY

Neonaziści tym razem oszczędzili Pasewalk
Pasewalk/Finowfurt.

Zapowiadany

w

okolicach

Pasewalku

koncert neonazistowskich grup rockowych został w ostatniej chwili
przeniesiony do Finowfurt. Była to druga z lokalizacji brana pod
uwagę przez prawicowych ekstremistów. Podanie w ostatniej
chwili miejsca koncertu miało spowodować zamieszanie wśród
osób

szykujących

pokojowy

protest

przeciwko

inicjatywie

neonazistów. Mimo zmiany miejsca koncertu, w Finowfurt pojawiło
się około 150 demonstrantów. Wielu z nich przyjechało z
Pasewalku i okolic. Na miejscu pojawił się m.in. Rainer Dambach, burmistrz Pasewalku, który wspiera
zawiązaną rok temu inicjatywę „Pomorze Przednie: otwarte na świat, demokratyczne, kolorowe”. Obecny był
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też burmistrz Finowfurt, Uwe Schoknecht. Fundacja Amadeu-Antonio, która zajmuje się zwalczaniem
rasizmu i neonazizmu zorganizowała bezpłatny autobus, który dowoził protestujących przeciwko koncertowi
z dworca w Eberswalde do Finowfurt. Koncert został przerwany około godz. 20 przez policję. Specjaliści
Krajowego Urzędu Kryminalnego uznali, że śpiewane przez zespoły piosenki nawołują do siania nienawiści i
są niezgodne z konstytucją.
» Fot. Około 150 osób z całego regionu demonstrowało pokojowo na ulicach Finowfurt przeciwko neonazistowskiej imprezie. Autor:
Aktionsbündnis Vorpommern: weltoffen, demokratisch, bunt.
» Nordkurier, 23.07.2013
» Märkische Oderzeitung, 28.07.2013

SPOŁECZEŃSTWO

Resocjalizacja w oborze
Neustrelitz. Młodociani przestępcy będą resocjalizowani w nietypowy sposób. Areszt w Neustrelitz (powiat
Pojezierze Meklemburskie) zakupił kilka świń, którymi będą opiekować się więźniowie. Ma to im pomóc w
nauce brania odpowiedzialności za innych. Projekt jest jedynym tego rodzaju w całych Niemczech. Placówka
zdecydowała się na zakup świń wełnistych, ponieważ są one niezwykle łagodne i łatwo dają się oswoić. To
nie pierwsze zwierzęta, które pojawią się w areszcie w Neustrelitz. Placówka od 10 lat resocjalizuje
młodocianych przestępców przy pomocy zwierząt. Aresztanci zajmują się już psami, królikami, owcami oraz
kozami. Z dwustu osadzonych w projektach ze zwierzętami udział bierze dwadzieścia osób.
» Nordkurier, 25.07.2013

SPOŁECZEŃSTWO EDUKACJA

Nauczyciele w Meklemburgii mogą używać facebooka
Meklemburgia. Nauczyciele z Meklemburgii-Pomorza Przedniego mogą zakładać konta na facebooku i
innych portalach społecznościowych – taką opinię wydało Ministerstwo Edukacji w Schwerinie. To reakcja na
wprowadzenie zakazu używania tego typu portali przez Badenię-Wirtembergię, gdzie uznano, że np.
czatowanie, umawianie spotkań przez Internet czy zapisywanie danych może prowadzić do wycieku
chronionych informacji. Meklemburgia zamiast zakazu zdecydowała się na realizację w szkołach projektu
„Medienscouts”, podczas którego uczniowie i nauczyciele poznają zasady bezpiecznego korzystania z
Internetu. W projekt zaangażowany jest m.in. landowy pełnomocnik ds. ochrony danych.
» Ostsee Zeitung, 25.07.2013

TRANSPORT

Śluzy znów otwarte
Diemitz/Eberswalde. Dziesiątki łodzi utknęły w minionym tygodniu na trasach wodnych MeklemburgiiPomorza Przedniego i Północnej Brandenburgii. Powodem utrudnień w ruchu był strajk pracowników
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obsługujących śluzy, zorganizowany przez związek zawodowy Verdi. Domagają się oni dla około 12 tys.
zatrudnionych w całych Niemczech w tym sektorze m.in. podpisania układów zbiorowych oraz ochrony
socjalnej na wypadek zwolnienia. Na wschodzie Niemiec zwolnieniami oraz zmianami zasad wynagrodzenia
zagrożonych jest ok. 2,5 tys. pracowników. Od trzech tygodni z tego powodu Verdi przeprowadzał strajk w
różnych regionach Niemiec. W sobotę związek zawodowy zadecydował o wznowieniu pracy i otwarciu śluz
dla łodzi. Jedną z zablokowanych tras była droga wodna między Müritz a Berlinem. W korkach utknęli
przede wszystkim turyści. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim znajdują się 34 śluzy. Region ten uznawany
jest za największy w Europie Środkowo-Wschodniej obszar wodny dostępny dla statków rzecznych i łodzi.
Niewykluczone, że akcja strajkowa zostanie powtórzona. Jej termin nie jest jeszcze znany.
» Nordkurier, 25.07.2013
» Nordkurier, 26.07.2013

TURYSTYKA

Najstarsze molo w Niemczech świętuje urodziny
Ahlbeck. 115. urodziny obchodzi w tym roku molo w miejscowości
Ahlbeck nad Bałtykiem. To najstarsza tego typu budowla w Niemczech.
W ramach obchodów zorganizowano na plaży festyn, podczas którego
m.in. sto modelek i modeli prezentowało historyczne stroje kąpielowe.
Molo powstało w 1998 r. Wybudowano je wraz z pawilonem
muzycznym, restauracją oraz mariną. W przeszłości kompleks był
wielokrotnie przebudowywany. Do dziś jest to jeden z najchętniej
fotografowanych motywów tzw. cesarskich kurortów, w skład których wchodzą Ahlbeck, Heringsdorf oraz
Bansin.
» Fot. Molo w Ahlbecku nad Bałtykiem stało się symbolem miejscowości. Autor: Dr. Wilfred Krause. Źródło: Wikimedia Commons.
Licencja: CC-BY-SA-3.0-DE
» Ostsee Zeitung, 28.07.2013

ZDROWIE

Zakaz palenia na plaży?
Meklemburgia. Turyści wypoczywający w Meklemburgii-Pomorzu Przednim coraz częściej skarżą się na
osoby palące papierosy na plażach, w ogródkach restauracji czy na hotelowych balkonach. Przedstawiciele
branży gastronomicznej i hotelarskiej postanowili na te skargi zareagować i żądają wprowadzenia zakazu
palenia na nadmorskich plażach oraz w ogródkach restauracji i kawiarni. Inicjatywę tę popiera Krajowy
Związek Turystyczny. Pomysł nie spotkał się jednak z akceptacją Niemieckiego Związku Hotelarzy i
Gastronomików Meklemburgii-Pomorza Przedniego. O ewentualnym wprowadzeniu zakazu palenia w
wymienionych miejscach może zadecydować parlament krajowy.
» Ostsee Zeitung, 27.07.2013
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Miejsc w przedszkolach nie powinno zabraknąć
Meklemburgia. 1 sierpnia w Niemczech wchodzi w życie prawo, według którego każde dziecko poniżej
trzeciego roku życia ma prawo do miejsca w przedszkolu. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim na maluchy
czeka 25 tys. miejsc w przedszkolach oraz u wspieranych przez państwo opiekunek (tzw. Tagesmutter).
Obłożenie sięga obecnie 21 tys. miejsc. Według minister ds. socjalnych Manueli Schwesig (SPD),
Meklemburgia jest wyjątkowo dobrze, w porównaniu z innymi landami, przygotowana do przyjęcia dzieci. Na
terenie Meklemburgii występują jednak spore różnice. Zainteresowanie placówkami opiekuńczymi dla
maluchów jest dużo większe w miastach, zwłaszcza uniwersyteckich – w Greifswaldzie i Rostoku. W
kolejnych latach baza będzie więc rozbudowywana. W najbliższych latach Meklemburgia-Pomorze Przednie
zainwestuje w budowę i rozbudowę przedszkoli 20 mln euro, które w części pochodzić będą ze środków
unijnych.
» Ostsee Zeitung, 26.07.2013

POLITYKA

Dymisja premiera Brandenburgii
Poczdam. Matthias Platzeck (SPD), premier Brandenburgii, postanowił ustąpić ze stanowiska. Swoją
decyzję ogłosił wczoraj (poniedziałek) po powrocie z trzytygodniowego urlopu. Jako powód dymisji Platzeck
podał problemy zdrowotne. Przed kilkoma tygodniami premier doznał lekkiego udaru mózgu, wcześniej
kilkakrotnie przebywał w szpitalu m.in. z powodu załamania nerwowego oraz problemów z krążeniem i ze
słuchem. Funkcję premiera Brandenburgii Platzeck pełnić będzie do 28 sierpnia br. Potem zastąpi go na
stanowisku Dietmar Woidke (SPD), dotychczasowy minister spraw wewnętrznych landu. Matthias Platzeck
objął stanowisko premiera Brandenburgii w 2002 r.
» Fot. Przez 11 lat Matthias Platzeck sprawował funkcję premiera Brandenburgii. Teraz ustąpił ze stanowiska z powodów zdrowotnych.
Autor: Holger Noß. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC-BY-SA-2.5
» Märkische Oderzeitung, 29.07.2013
» Die Welt, 29.07.2013

GOSPODARKA

Vattenfall planuje sprzedać elektrownie i kopalnie
Łużyce. Szwedzki koncern energetyczny Vattenfall, właściciel kopalni węgla brunatnego i elektrowni na
Łużycach, zamierza sprzedać udziały w zarządzanych przez siebie przedsiębiorstwach nowemu
właścicielowi. Jeszcze kilka miesięcy temu kierownictwo firmy dementowało podobne informacje. Teraz
jednak zmiany zapowiedział szef koncernu, Øystein Løseth. Vattenfall posiada na Łużycach pięć kopalni
węgla brunatnego oraz trzy elektrownie węglowe. Rzecznik przedsiebiorstwa, Stefan Müller, ucina
wprawdzie spekulacje na ten temat, mówiąc, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły, ale przyznaje też, że
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zapowiedziana przez kierownictwo częściowa lub całościowa
sprzedaż udziałów „daje większe pole do działania”. Ulrich
Freese, członek związków zawodowych i rady nadzorczej uważa,
że ostateczna decyzja zapadnie w ciągu 14 miesięcy. Tyle
bowiem zostało do wyborów parlamentarnych w Szwecji. Jego
zdaniem, polityczne naciski na sprzedaż są w Skandynawii
bardzo duże. Szwedzi chcą wycofać się z psującego ich
wizerunek sektoru wydobywania i spalania węgla brunatnego.
Sprawę komplikuje jednak fakt, że wschodnioniemieckie przedsiębiorstwa należące do koncernu generują
rocznie miliard euro zysku. Poza tym popyt na energię ze spalanego węgla wciąż rośnie, rocznie nawet o 5
proc. Minister gospodarki Brandenburgii, Ralf Christoffers (Lewica), przyznał, że rząd landu nic nie wie o
planach koncernu Vattenfall. Na Łużycach firma zatrudnia 8 tys. osób, w całych Niemczech około 18 tys.
» Lausitzer Rundschau, 25.07.2013
» Lausitzer Rundschau, 25.07.2013
» Märkische Oderzeitung, 24.07.2013

INFRASTRUKTURA

Zamkną granicę na cztery tygodnie
Schwedt. Na trzy do czterech tygodni zostanie zamknięta ulica Berlińska (Berliner Straße) w Schwedt,
prowadząca do mostu granicznego. Powodem jest remont drogi. Trzykilometrowy odcinek ulicy ma być przez
ten czas całkowicie wyłączony z ruchu. Początek robót wyznaczono na wrzesień. Przez czas trwania
remontu droga do granicy będzie otwarta jedynie dla pieszych oraz rowerzystów. Kierowcy samochodów
muszą korzystać z objazdów przez Rossow lub Hohenwutzen. Ostatni raz Berliner Straße remontowana była
18 lat temu. Trwałość asfaltu wynosi zaś według specjalistów około 15 lat. O remoncie poinformowana
została już strona polska. Drogowcy wykluczyli zamknięcie tylko połowy drogi i wprowadzenie ruchu
wahadłowego ze względu na niewystarczającą szerokość ulicy i rosnące wzdłuż niej drzewa.
» Märkische Oderzeitung, 24.07.2013

INFRASTRUKTURA

Politycy o pociągu relacji Szczecin-Berlin
Brandenburgia. Jest gorzej niż w czasach zimnej wojny – to wniosek z przejażdżki koleją na trasie
Szczecin-Berlin, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele komisji transportu Parlamentu Europejskiego, by
przekonać się, w jakim stanie są kolejowe połączenia. W 1972 r. codziennie kursowało między Polską a
Niemcami 18 par pociągów dalekobieżnych. Dzisiaj jest ich tylko sześć. Z pięciu tras kolejowych
rozbudowana została tylko jedna – między Berlinem a Warszawą – podsumował Michael Cramer, członek
Parlamentu Europejskiego, polityk partii Związek 90/Zieloni. W przejażdżce wzięli udział także burmistrz
Tantow Andreas Meincke i dyrektor urzędu w Gartz Frank Gotzmann, którzy przekonywali polityków, jak
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ważne dla ich gmin jest szybkie połączenie ze Szczecinem. Renowacja i zelektryfikowanie ostatniego
odcinka torów na trasie Berlin-Szczecin ma nastąpić dopiero przed 2020 r.
» tantower.wordpress.com, 17.07.2013

INWESTYCJE

Nowa siedziba policji
Schwedt. Na początku sierpnia rozpocznie się w Schwedt budowa nowej siedziby policji. Jest to obecnie
największa inwestycja w mieście. Jej wartość szacuje się na 5 mln euro. Przedsiębiorstwo miejskie
„Wohnbauten“ wyremontuje będący pod ochroną konserwatora zabytków budynek dawnej fabryki cygar i
wody mineralnej tak, by po zakończeniu prac mogła się tutaj mieścić siedziba policji oraz administracja
miasta. Inwestycja ma zostać przeprowadzona w rekordowym tempie. Zakończenie prac planowane jest na
koniec 2014 r. Policjanci i urzędnicy będą mogli się wprowadzić tutaj na początku 2015 r. Nowa siedziba
policji zastąpi komisariat znajdujący się obecnie na dworcu. Zostanie on zburzony, a grunt oddany pod
budownictwo mieszkaniowe. Wraz z przeprowadzką zniknie ze Schwedt całodobowy posterunek policji.
Funkcjonariusze będą pracować tylko w wyznaczonych godzinach, a po zakończeniu pracy dostępni będą
tylko pod numerem alarmowym. Po drugiej stronie wyremontowanej fabryki wprowadzi się około 30
urzędników, odpowiedzialnych za budownictwo miejskie, tereny zielone oraz rozwój miasta.
» Märkische Oderzeitung, 23.07.2013

INFRASTRUKTRA

Dworce zagrożone zamknięciem
Uckermark/Barnim. Stacje dworcowe, na których dziennie wsiada i wysiada mniej niż 50 pasażerów,
zagrożone są likwidacją. Taki los spotkać może m.in. stacje w powiecie Barnim: Joachimsthal, Golzow,
Lottschesee oraz Klandorf. Zamknięcie grozi także stacjom Schönow i Petershagen (obie w Uckermark).
Łącznie zniknąć może nawet 12 dworców. Lothar Wiegand, rzecznik brandenburskiego ministerstwa
infrastruktury, twierdzi, że likwidacja jest ostatecznością. O wiele bardziej kolei zależy na prowadzeniu wraz z
poszczególnymi gminami projektów i inwestycji, które sprawią, że ruch na danej linii wzrośnie. Po
ubiegłorocznych protestach mieszkańców i urzędników rozpisano przetarg na obsługę trasy EberswaldeJoachimsthal. Wygrała go spółka kolejowa Niederbarnimer Eisenbahn AG, której pociągi wyjadą na trasę w
grudniu 2014 r.
» Märkische Oderzeitung, 23.07.2013
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EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWO

Uniwersytet równych szans
Frankfurt nad Odrą. Uniwersytet Europejski Viadrina otrzymał najwyższe noty za realizację programu
„Profesorinnen II”, dotyczącego równych szans zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Tym samym uczelnia
znalazła się w gronie dziesięciu najlepszych pod tym względem szkół wyższych w całych Niemczech.
Viadrina w tym roku po raz pierwszy uczestniczyła w programie. Teraz może starać się o przyznanie 1,1 mln
euro ze środków federalnych, o ile uczelni uda się pozyskać nowe panie profesor. Uniwersytet stara się
obecnie o nową profesurę na wydziałach: prawnym, kulturoznawstwa oraz nauk o gospodarce.
» Märkische Oderzeitung, 25.07.2013

KULTURA ZAPOWIEDŹ

Polsko-niemiecka komuna na Przystanku Woodstock
Kostrzyn. W czterech dużych namiotach wyposażonych w meble z lat 60.
zaprezentują się na tegorocznym Przystanku Woodstock partnerskie miasta
– Frankfurt i Słubice. Zamieszka w nich 50 osób z Polski i Niemiec, które
razem będą uprawiać sport, uczestniczyć w kursach językowych czy
wspólnie gotować na solarnej kuchni. WG Europa odbędzie się na festiwalu
po raz drugi. Jej mieszkańcem może zostać każdy, choć na moment, kto
przybędzie na rockowy festiwal do Kostrzyna. Imprezy odbywające się w „europejskiej komunie” poprowadzi
znany aktor i kabarecista Steffen Möller. Festiwal w Kostrzynie organizowany przez fundację Jurka Owsiaka
odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia. W ubiegłym roku odwiedziło go 750 tys. młodych ludzi, w tym także wielu
Niemców. WG Europa ma w nietypowy sposób promować Frankfurt i Słubice.
» Fot. Do Kostrzna znów zjedzie w tym roku kilkaset tysięcy osób. Autor: M. Stefanek
» Märkische Oderzeitung, 17.07.2013
» Przystanek Woodstock: http://www.wosp.org.pl/przystanek_woodstock

KULTURA

Centrum kultury w zamku
Görlitz/Königshain. Fundacja Sztuki i Kultury na Łużycach Górnych zamierza przekształcić barokowy
zamek Königshain w kulturalne centrum. Jednym z celów fundacji jest zachowanie kolekcji dzieł
regionalnych artystów dla przyszłych pokoleń. Dlatego jeden z budynków gospodarczych ma zostać
zamieniony na magazyn dzieł sztuki. W regionie od dawna mówi się o centralnym miejscu przechowywania
lokalnych „skarbów”. Wystawy, aukcje i inne wydarzenia kulturalne odbywają się w zamku Königshain już
teraz. W ostatnich latach miejsce to zyskało spory rozgłos wśród artystów. 3 i 9 sierpnia w zamku Königshain
otwarte zostaną dwie kolejne wystawy: „To jest moje okno – rysunki, grafiki i obiekty według wierszy Rainera
Marii Rilke“ oraz „Kuba - przestrzeń kolorów. Fotografia i malarstwo Marii Maier“.
» Lausitzer Rundschau, 27.07.2013
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TURYSTYKA

Wspólna promocja parków po obu stronach Nysy
Bad Muskau. Łużyce Górne oraz województwo dolnośląskie obfitują we wspaniałe parki, ogrody, dworki i
zamki. Oba regiony postanowiły, że będą je wspólnie, po obu stronach Nysy, promować. Pomóc w tym ma
m.in. wydana właśnie mapa z opisami atrakcji po obu stronach granicy. Mapę wydano w języku polskim,
niemieckim oraz czeskim. Publikacja opisuje krótko historię powstania parków i budowli oraz pokazuje, jak
do nich dojechać. Łącznie w publikacji reklamuje się 26 parków i ogrodów. Wśród nich są: Dolina
Seifersdorfer, Park Zamkowy Neschwitz, Park Kliczków oraz Park Paulinum w Jeleniej Górze. W przyszłości
mają powstać jeszcze wspólne broszury informacyjne i prospekt reklamowy.
» Lausitzer Rundschau, 26.07.2013

KULTURA ZAPOWIEDŹ

Festiwal ulicy zaprasza
Görlitz/Zgorzelec. Teatr masek i figur, cirque nouveau, występy kuglarzy i artystów ulicy – to wszystko
będzie można obejrzeć od 1 do 3 sierpnia na ulicach Görlitz i Zgorzelca. Festiwal w tym roku odbędzie się
po raz 19., a swój udział w nim zapowiedziało wielu artystów z całego świata. Dodatkowo 3 i 4 sierpnia w
godz. 10-18 w Energie Fabrik odbędzie się Jarmark Trójkąta Granic. Artyści, rzemieślnicy i handlarze z
Polski, Czech i Niemiec będą prezentować i sprzedawać antyki, dzieła sztuki, rękodzielnictwo. Nie zabraknie
punktów gastronomicznych oraz programu dla dzieci.
» Informacje i program: www.viathea.de
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