PRZEGL Ą D PRASY TRANS ODRA

35|13

INFORMACJE I DEBAT Y Z POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA

17.09.13

MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE
+++ Coraz mniej młodych żurawi – alarmują naukowcy +++ Stocznia P+S bez wiążącej oferty kupna +
++ Kurt Masur laureatem Europejskiej Nagrody Kultury +++ Naukowcy z Greifswaldu wyróżnieni +++
Ruszyła produkcja w dawnej elektrowni jądrowej +++ W fabryce kolektorów słonecznych mają dość
czekania +++ Słodkie żniwa oficjalnie rozpoczęte +++ 250 lat ogrodu botanicznego w Greifswaldzie ++
+
BRANDENBURGIA/SAKSONIA
+++ Rośnie liczba zagranicznych lekarzy +++ „Głośny” problem na Nysie +++ Wielka akcja ścigania
samochodowych złodziei +++ Życie w komunistycznej dyktaturze oczami Polaków i Niemców +++
Nowe regulacje w sprawie bobrów +++ Brązowa Szprewa problemem stulecia +++ Rośnie liczba
przypadków zachorowań na odrę +++ Pierwsza stacja ładowania samochodów elektrycznych w
Ueckermark +++ Nawet bez samolotów lotnisko przyciąga jak magnes +++ Centrum aktywizacji
bezrobotnych sprawdza zaniżone pensje +++

MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE

NATURA

Coraz mniej młodych żurawi – alarmują naukowcy
Gross Mohrdorf. Nawet 70 tys. żurawi będzie odpoczywać
na wybrzeżu

podczas swojej jesiennej wędrówki na

południe. Około 5 tys. ptaków ze Skandynawii zrobiło sobie
właśnie postój na Pomorzu Przednim. Centrum informacji o
żurawiach

w

Gross

Mohrdorf

(Rugia)

oczekuje

w

najbliższych dniach kolejnych osobników tego gatunku. „Przy
wietrze z północy liczba ptaków może bardzo szybko
wzrosnąć” – uważa Guenter Nowald, kierownik centrum.
Kulminacja jesiennych przelotów przypada na pierwszą połowę października, wtedy oczekiwanych jest od 40
do 70 tys. żurawi. Wybrzeże bałtyckie w rejonie Pomorza Przedniego należy do największych miejsc
postojowych migrujących żurawi w Europie Środkowej. Z najnowszych badań ornitologów wynika jednak, że
liczba młodych osobników zmniejszyła się prawie o 50 proc.
» Fot. Wznoszące się do lotu żurawie. Autor: John Fowler. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative Commons Attribution 2.0
Generic.
» Ostsee Zeitung, 14.09.2013
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GOSPODARKA

Stocznia P+ S bez wiążącej oferty kupna
Stralsund. Decyzja o sprzedaży upadłej stoczni Volkswerft najprawdopodobniej nie zapadnie we wrześniu.
Jak poinformował w czwartek (12.09) Berthold Brinkmann – syndyk masy upadłościowej stoczni w
Stralsundzie, wpłynęły pierwsze oferty kupna. „Będziemy kontynuować negocjacje ze wszystkimi oferentami,
aby uzyskać wiążącą propozycję” – powiedział Brinkmann. W najbliższy wtorek w Schwerinie zbierze się
komisja wierzycieli stoczni, przed którą syndyk złoży informację dotyczącą starań w sprawie sprzedaży.
Tymczasem z niechęcią przyjmowane są pogłoski o możliwych planach właściciela stoczni Nordic-Yards w
Wismarze i Rostocku – Witalija Jussufowa. Według doniesień agencji dpa Jussufow chce utrzymać w
Stralsundzie jedynie około 250 miejsc pracy. Nordic-Yards nie chciał się jednak odnieść do tych informacji.
„Chcemy w pełni funkcjonującej stoczni, zaczynając od marketingu, przez produkcję i montaż, na dystrybucji
kończąc” – powiedział członek rady zakładowej Juergen Kraeplin. Do tego potrzeba dużo więcej niż 250
pracowników. „Przy tak ograniczonej liczbie miejsc pracy nie mógłbym spojrzeć w oczy moim kolegom”.
» Ostsee Zeitung, 12.09.2013

KULTURA

Kurt Masur laureatem Europejskiej Nagrody Kultury
Peenemuende. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się podczas
specjalnego koncertu z okazji jubileuszowego 20. Uznamskiego Festiwalu
Muzycznego. Laureat stanął za dyrygenckim pulpitem pierwszy raz po
dłuższej przerwie spowodowanej upadkiem i złamaniem biodra. Masur
poprowadził Baltic Youth Philharmonic przez kilka utworów, po czym
przekazał pałeczkę młodszej kadrze, którą wcześniej przez tydzień uczył
podczas kursu mistrzowskiego. W laudacji, którą odczytał kompozytor
Siegfried Matthus, Kurt Masur został nazwany uniwersalnym muzykiem
świata. 86-letni dyrygent był przez wiele lat kapelmistrzem w orkiestrze
symfonicznej w Lipsku, prowadził też najlepsze orkiestry świata jak New
York Philharmonic

Orchestra,

London Philharmonic

Orchestra czy

Orchestre National de France w Paryżu. Oprócz zasług dla muzyki Kurt
Masur ma też duży wkład w pokojową rewolucję w NRD w 1989 r. Europejską Nagrodę Kultury przyznaje
Fundacja Kulturalna Pro Europa z siedzibą w Bazylei.
» Fot. Kurt Masur podczas koncertu z Izraelską Orkiestrą Filharmoniczną. Autor: Levg. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative
Commons Attribution Share-Alike 3.0.
» Ostsee Zeitung, 14.09.2013
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MEDYCYNA

Naukowcy z Greifswaldu wyróżnieni
Greifswald. Grupa badaczy pod kierunkiem Jean-Francois Chenota – lekarza z Greifswaldu, zdobyła
najważniejszą nagrodę z zakresu medycyny ogólnej. Nagrodę im. Doktora Lothara Beyera w wysokości
7 500 euro wręczono w czwartek wieczorem podczas 47. Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Medycyny
Ogólnej i Rodzinnej w Monachium. Chenot podzielił wyróżnienie wraz z Tobiasem Freundem z Uniwersytetu
w Heidelbergu. Naukowcy z Greifswaldu przygotowali opracowanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa w
terapiach lekami oraz diagnozowania pacjentów z zaburzeniami krzepliwości krwi.
» Ostsee Zeitung, 13.09.2013

GOSPODARKA

Ruszyła produkcja w dawnej elektrowni jądrowej
Lubmin. Na terenie dawnej elektrowni atomowej
Lubmin koło Greifswaldu ruszyła w piątek produkcja
smarów przemysłowych. Po pięciu latach planowania
za prawie 17 mln euro powstała fabryka Niemieckich
Zakładów Olejowych Lubmin. Na terenie firmy powstały
też

laboratorium

oraz

magazyn

zbiorników.

Produkowane są tu oleje silnikowe na potrzeby
przemysłu samochodowego oraz oleje przemysłowe do
budowy maszyn. Na razie w fabryce zatrudnienie
znalazło 26 osób. Jak powiedział Harry Glawe, minister
gospodarki Meklemburgii-Pomorza Przedniego, region potrzebuje miejsc pracy w przemyśle przetwórczym.
» Fot. Dawna elektrownia atomowa w Lubminie. Autor: Assenmacher. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative Commons
Attribution Share-Alike 3.0.
» Ostsee Zeitung, 13.09.2013

GOSPODARKA

W fabryce kolektorów słonecznych mają dość czekania
Prenzlau. Setki zatrudnionych w fabryce kolektorów słonecznych
Aleo od miesięcy daremnie czekają na zniesienie skróconego
czasu pracy. Wielu z nich już nawet nie wierzy w to, że zobaczą
zakład od środka. Większość z liczącej 630 osób załogi siedzi w
domu zamiast staprzy taśmie produkcyjnej.

Tymczasem

kierownictwo firmy nadal jest dobrej myśli a rzecznik prasowy
Hermann Iding mówi, że rozumie niepokoje pracowników.
Przyznaje, że obecny cykl produkcyjny nie jest optymalny, ale w
PRZ EGL Ą D PRAS Y T RANS ODRA

35|13 · 17.09.2013 · S. 3/10

PRZEGL Ą D PRASY TRANS ODRA

35|13

INFORMACJE I DEBAT Y Z POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA

17.09.13

związku z napiętą sytuacją w branży solarnej fabryka jest zmuszona w pierwszej kolejności redukować
magazynowane zapasy. Produkcja jest uruchamiana tylko wtedy, gdy brakuje części, dlatego czasem już po
dwóch godzinach pracy taśmy produkcyjne są zatrzymywane. „W tym momencie nie mamy innego wyjścia”
– dodaje Iding. Kierownictwo firmy, według zapewnień rzecznika, jest aktualnie w drugiej fazie rozmów z
ewentualnymi inwestorami. Podmioty zainteresowane fabryką Aleo reprezentują branżę solarną a to
oznacza, że będzie im zależeć na utrzymaniu dotychczasowego charakteru produkcji. „Nie rozmawiamy z
funduszami inwestycyjnymi” – zapewnia przedstawiciel fabryki w Prenzlau.
» Fot. Panele słoneczne. Autor: David Monniaux. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0.
» Nordkurier, 13.09.2013

GOSPODARKA

Słodkie żniwa oficjalnie rozpoczęte
Anklam. Kwiatami powitano pierwszego dostawcę
buraków cukrowych, który przekroczył bramę fabryki
cukru

w Anklam. Tym samym oficjalnie ruszyła

tegoroczna kampania cukrownicza. Buraczane żniwa
zapowiadają się rekordowo. „Przy odrobinie szczęścia
przekroczymy 1,4 mln ton” – powiedział szef produkcji
Torsten Tzschoppe. Już pierwszego dnia kampanii do
fabryki ustawiła się długa kolejka ciężarówek pełnych
buraków. Najpierw samochody podjeżdżają do punktu,
gdzie pobierane są próby jakościowe. Sprawdzana jest m.in. zawartość cukru w burakach. Tegoroczne
wartości są obiecujące i wynoszą około 16-18 proc. Wcześniej nic nie zapowiadało takich udanych zbiorów.
Z powodu długiej zimy zasiewy rozpoczęły się dwa tygodnie później niż zwykle, ale potem pogoda już tylko
sprzyjała uprawom. Maj i czerwiec były wilgotne, a lato gorące, dlatego rolnicy nie kryją zadowolenia.
„Wydajność z hektara to 61,5 tony” – informuje szef Związku Producentów Buraków Cukrowych Thies
Holtmeier. W rejonie Anklam oraz północnej Brandenburgii produkcją buraków zajmuje się 380 gospodarzy.
» Fot. Fabryka cukru w Anklam. Autor: Suiker Unie GmbH. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: własność publiczna.
» Nordkurier, 11.09.2013

NATURA

250 lat ogrodu botanicznego w Greifswaldzie
Greifswald. Dokładnie 250 lat temu Gustav Wilcke założył przy murach miejskich „hortus medicus” czyli
uprawę roślin leczniczych i tym samym przyczynił się do powstania późniejszego ogrodu botanicznego. Z
okazji jubileuszu zorganizowano w weekend liczne atrakcje. W szklarni dla kaktusów można zobaczyć na
przykład ogromne kwiatostany położone na wysokości 5 metrów. W greifswaldzkim ogrodzie botanicznym
znajduje się obecnie 6 tys. gatunków roślin. Do tego dochodzą liczne herbaria, z których część powstała
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jeszcze w XVII wieku. W zasobach ogrodu są też stare zielniki, a w nich gatunki wpisane na czerwoną listę
zagrożonych wyginięciem. Jedną z głównych atrakcji tego miejsca jest kolekcja roślin storczykowych, gdzie
do celów naukowych uprawianych jest 500 rodzajów orchidei. Z okazji jubileuszu ogrodu odwiedzający mają
okazję poznać także obecnie prowadzone projekty badawcze. Ogród botaniczny w Greifswaldzie ze swoją
250-letnią historią należy do najstarszych w Niemczech.
» Fot. Orchidee w palmiarni na wyspie Mainau. Autor: Boehringer Friedrich. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative Commons
2.5.
» Nordkurier, 12.09.2013

WIADOMOŚCI Z BRANDENBURGII I SAKSONII

MEDYCYNA

Rośnie liczba zagranicznych lekarzy
Poczdam/Senftenberg.

Coraz

więcej

lekarzy

w

Brandenburgii ma zagraniczny paszport. Według danych
Ministerstwa

Zdrowia

około

6

proc.

medyków

to

obcokrajowcy. W porównaniu z innymi wschodnimi
landami nie jest to dużo, ale liczba ta stale rośnie. Z
ankiety agencji dpa wynika, że zagraniczni lekarze
zajmują wolne etaty głównie w szpitalach.
W klinice Niederlausitz około 25 proc. kadry medycznej
to obcokrajowcy. Samych Czechów jest tu szesnastu,
ośmioro lekarzy pochodzi ze Słowacji, pięć osób z Polski,
są też medycy m.in. z Węgier, Litwy, Rosji, Rumunii i
Austrii. W przypadku lekarzy obcokrajowców jednym z
kryteriów przyjęcia do kliniki Niederlausitz jest znajomość
języka niemieckiego. Odpowiedni poziom wymagany jest
zarówno jeśli chodzi o język codzienny, potoczny, jak i
słownictwo fachowe. „Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z
tego poziomu, to nie zatrudniamy takiej osoby” –
tłumaczy Daniela Ruetten, szefowa działu kadr. Chętni
do pracy mogą jednak skorzystać z wewnętrznych
kursów językowych, które prowadzone są w klinice Niederlausitz od 2009 r.
» Maerkische Oderzeitung, 14.09.2013
» Lausitzer Rundschau, 12.09.2013

PRZ EGL Ą D PRAS Y T RANS ODRA

35|13 · 17.09.2013 · S. 5/10

PRZEGL Ą D PRASY TRANS ODRA

35|13

INFORMACJE I DEBAT Y Z POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA

17.09.13

WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA

„Głośny” problem na Nysie
Goerlitz. Polski konsul Jerzy Margański odwiedził
w

czwartek

Goerlitz.

Dyplomatę

przywitano

polskimi i niemieckimi piosenkami w wykonaniu
dzieci

z

miejscowej

szkoły

podstawowej.

Uczniowie przygotowali także przedstawienie
teatralne.

Zdaniem

nadburmistrza

Goerlitz

Siegfrieda Deinege polsko-niemiecka współpraca
na Nysie ma się dobrze. Podczas swojego
wystąpienia, w obecności burmistrza Zgorzelca
Rafała

Gronicza,

miejskich

radnych

i

mieszkańców, zwracał uwagę na regularne spotkania i otwarte relacje z sąsiednim miastem. „W wielu
sprawach intensywnie współpracujemy” – podkreślił gospodarz Goerlitz. Z kolei Jerzy Margański nazwał
europejskie miasto Goerlitz/Zgorzelec perłą Europy i pochwalił dotychczasowe polsko-niemieckie działania.
Konsul wpisał się także do złotej księgi miasta a następnie wspólnie z gospodarzami obu miast wybrał się na
krótki spacer po Goerlitz.
Pozytywne stosunki sąsiedzkie psuje jednak Silo Club na Nysie Łużyckiej. Sprawa polskiej dyskoteki to
ostatnio nabrzmiały problem. Położony w zabytkowym kompleksie Młyna Trójkołowego Silo Club jest
źródłem wielu skarg niemieckich mieszkańców i turystów z powodu nadmiernego hałasu. Jak zapewnia
nadburmistrz Goerlitz, w tej sprawie były już prowadzone rozmowy z burmistrzem Zgorzelca, jednak do tej
pory nie znaleziono rozwiązania. „To, co możemy zrobić, to wciąż zwracać uwagę polskiej stronie na ten
problem” – powiedziała rzeczniczka prasowa miasta Ina Reuth. Zaplanowane na najbliższy wtorek spotkanie
wspólnej komisji koordynującej zostało przełożone na początek października.
» Fot. Most Staromiejski w Goerlitz. Autor: Frank Vincentz. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Creative Commons Attribution
Share-Alike 3.0.
» Saechsische Zeitung, 13.09.2013

PRZESTĘPCZOŚĆ

Wielka akcja ścigania samochodowych złodziei
Ueckermark. Pod nadzorem specjalnej grupy operacyjnej przeprowadzono w Niemczech akcję ścigania
złodziei samochodów. Tylko w Ueckermark policjanci zabezpieczyli pojazdy o wartości 120 tys. euro. Do
akcji na terenie marchii zaangażowano 440 funkcjonariuszy, którzy działali wzdłuż wschodniej granicy z
Polską. Większość kontroli przeprowadzono na autostradach nr 11, 12 i 15, a także na drogach dojazdowych
do polskiej granicy. Największy punkt kontrolny w Ueckermark znajdował się na parkingu Rathsburgseen na
A 11. Zdaniem Timo Luecka, rzecznika specjalnej grupy operacyjnej komendy policji we Frankfurcie nad
Odrą, wysiłek się opłacił. Zadowoleni mogą być

właściciele sześciu znalezionych podczas akcji

samochodów. W ściganiu samochodowych przestępców brały udział także mobilne jednostki policyjne. Do
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ich zadań należało poznanie m.in. metod działania sprawców kradzieży, tras przerzutowych oraz struktur
środowisk przestępczych.
» Lausitzer Rundschau, 14.09.2013
» Nordkurier, 13.09.2013

SPOŁECZEŃSTWO KULTURA

Życie w komunistycznej dyktaturze oczami Polaków i Niemców
Gubin. „Myślący inaczej” to książka, która stała się pretekstem do rozmów m.in. o NRD. Wydawcą jest
Krzysztof Wojciechowski ze Stowarzyszenia „My life”. Opracowanie zawiera biografie opozycjonistów
działających na terenie między Frankfurtem nad Odrą a Gorzowem Wielkopolskim. Razem z Silvaną Hilliger,
deputowaną z Brandenburgii, oraz ze świadkiem tamtych czasów Christianem Gehlsenem zorganizowano
spotkanie autorskie, podczas którego czytano fragmenty książki. Trzynastu polskich i wschodnioniemieckich
dysydentów opisuje w niej konkretne sytuacje ze swojego życia w czasach komunistycznej dyktatury. „Każda
z tych historii jest ważna dla następnych pokoleń” – podkreśla Wojciechowski. I tak można przeczytać o tych,
którzy przed reżimem uciekali, jak również o tych, którzy stanowczo mu się opierali. Także życiorysy
bohaterów są różne. Polacy opowiadają o rodzinnych domach pełnych miłości, ale biednych, z kolei Niemcy
wspominają surowe wychowanie. Mimo tych różnic, co jest także przejawem „innego myślenia”, kolejny raz
obu stronom udało się zbliżyć do siebie. „To duże osiągnięcie” – zauważa Krzysztof Wojciechowski.
» Lausitzer Rundschau, 11.09.2013

NATURA

Nowe regulacje w sprawie bobrów
Poczdam. Od 2014 r. będą obowiązywać specjalnie wyznaczone strefy,
gdzie bobry nie będą tolerowane, a w skrajnych przypadkach mogą
zostać także odstrzelone. W tej sprawie podczas obrad komisji
środowiskowej Landtagu porozumiało się w środę wszystkich pięć
frakcji. Był czas, kiedy w Spreewaldzie gatunek ten niemal całkiem
zniknął. Obecnie w niektórych miejscach mówi się o pladze bobrów.
Wprawdzie nadal gryzonie te pozostają w Brandenburgii pod ścisłą
ochroną,

ale

wkrótce

ich

sytuacja

może

się

zmienić.

Szef

stowarzyszenia rybackiego Lars Dettmann od początku roku domaga
się stworzenia planu zarządzania populacją bobrów. Wzajemne
stosunki między człowiekiem a bobrem muszą zostać na nowo
określone,

odkąd

populacja

gryzoni

w

ostatnim

dziesięcioleciu

znacząco wzrosła. W 2003 r. niedaleko Luebben zaobserwowano pierwszą parę bobrów, według ekspertów
ich liczba wzrosła obecnie do około 100 osobników. W niektórych miejscach regionu bobry stanowią
prawdziwe zagrożenie dla uprawiających turystykę wodną. Zwierzęta przewracają drzewa na trasach spływu
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rzekami, powodują też wymierne straty w gospodarce. W przyszłości samorządy będą mogły same
decydować o ustanowieniu specjalnych stref, gdzie bobry będzie można wyłapywać a nawet odstrzeliwać.
Podobne regulacje obowiązują aktualnie w Bawarii.
» Fot. Przegryzione przez bobra pnie drzew w Pfrunger Ried. Autor: nieznany. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: własność
publiczna.
» Maerkische Oderzeitung, 12.09.2013
» Lausitzer Rundschau, 12.09.2013

EKOLOGIA GOSPODARKA

Brązowa Szprewa problemem stulecia
Spremberg. Po raz kolejny zebrali się eksperci, by dyskutować na temat zanieczyszczenia Szprewy
związkami żelaza. Jeden ze znawców tematu Ralph Schoepke z Brandenburskiego Uniwersytetu
Technicznego Cottbus-Senftenberg stwierdził, iż „problem brązowej Szprewy będzie nas zajmował jeszcze
przez następnych 100 lat”. Ekspert tłumaczył, że proces oczyszczania wody ze związków żelaza jest
długotrwały i omówił sposoby przeciwdziałania mętnieniu i brązowieniu wody w rzece. Oprócz oczyszczania
wód kopalnianych oraz innych, sąsiadujących z rzeką, pomocne mogą być też w całej sprawie podziemne
ścianki uszczelniające. Wszystko to są jednak rozwiązania kosztowne i rozłożone w czasie.
Od miesięcy sprawa zanieczyszczenia żelazem wód Szprewy i jej dopływów jest szeroko dyskutowana.
Brązowy szlam, nazywany też potocznie ochrą, nie jest wprawdzie trujący, ale zabarwia wodę w rzekach
oraz stwarza zagrożenie drobnoustrojami. Z chwilą zamknięcia starych kopalni odkrywkowych poziom wód
gruntowych stale się podnosi, co powoduje spływanie tlenku żelaza oraz siarczanów do rzek.
» Lausitzer Rundschau, 12.09.2013

MEDYCYNA SPOŁECZEŃSTWO

Rośnie liczba przypadków zachorowań na odrę
Poczdam/Berlin. W porównaniu z nowymi landami większość zachorowań na odrę odnotowuje się w
Brandenburgii. Do 1 września w Instytucie Roberta Kocha w Berlinie zarejestrowano łącznie 59 przypadków
tej choroby. W czołówce jest Bawaria z 711 przypadkami, Berlin z 487 oraz Nadrenia-Westfalia, gdzie
zarejestrowano 122 osoby chore na odrę. W całym kraju zaobserwowano duży wzrost liczby chorych w 2013
r. Do końca sierpnia odnotowano 1542 przypadki, podczas gdy w całym roku 2012 tylko 165.
» Maerkische Oderzeitung, 11.09.2013

GOSPODARKA EKOLOGIA

Pierwsza stacja do ładowania samochodów elektrycznych w Ueckermark
Schwedt. W poniedziałek otwarto pierwszą w regionie stację do ładowania samochodów i rowerów
elektrycznych. Postawienie czterech punktów ładowania kosztowało prawie 50 tys. euro. Szacuje się, że w
ciągu siedmiu lat w Ueckermark przybędzie ponad 6 tys. elektrycznych aut. Na razie szturmu na nową stację
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nie będzie. Wprawdzie do końca roku prąd można „tankować” za darmo, to
w powiecie

jest na razie tylko osiem elektrycznych samochodów. „To

inwestycja w przyszłość” – przekonuje Helmut Preusse, prezes Zakładów
Miejskich w Schwedt. Oprócz samochodów, ładować można także
elektryczne rowery, tych jest już w regionie 570.
Rząd federalny planuje, że w 2020 r. po niemieckich drogach będzie
jeździć już milion elektrycznych aut, musi więc powstać co najmniej 150
tys. stacji ładowania. Burmistrz Schwedt Juergen Polzehl jest przekonany, że w najbliższych latach rynek
samochodów elektrycznych będzie się rozrastać, zatem miejska stacja ładowania to krok w dobrym
kierunku.
» Fot. Stacja do ładowania pojazdów elektrycznych przy Ernst-Reuter Platz w Berlinie. Autor: Chrischerf. Źródło: Wikimedia Commons.
Licencja: Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0.
» Maerkische Oderzeitung, 09.09.2013

INFRASTRUKTURA

Nawet bez samolotów lotnisko przyciąga jak magnes
Schoenefeld. Tysiące odwiedzających przybyło w sobotę na teren przyszłego stołecznego lotniska. Podczas
rodzinnego festynu mogli po raz pierwszy zwiedzić budynek główny oraz podziemny dworzec. Szef lotniska
Hartmut Mehdorn powitał gości słowami: „Nie mamy nic do ukrycia” i nie krył dumy z tego, co można już dziś
pokazać. Terminu otwarcia lotniska jednak nie określił. Ostatnia data oddania inwestycji do użytku została
odwołana w styczniu, powodem były m.in. poważne braki w dokumentacji projektowej. Na 25 października
wyznaczono posiedzenie rady nadzorczej, na którym konsultowany ma być plan uruchomienia portu
lotniczego Berlin-Brandenburg. Ale jak zapewnia Mehdorn: „Więcej wpadek nie będzie. Nie ze mną i nie z tą
radą nadzorczą”.
Pierwotnie pierwsze samoloty miały wystartować z nowego lotniska w październiku 2011 r. Obecny szef
portu lotniczego dąży do tego, aby inwestycję oddawać do użytku etapami. W nadchodzącym roku z
północnego pirsu mają być odprawiane loty spółki Germania. Mehdorn zapowiedział też, że chce, aby
południowy pirs był gotowy w pierwszej połowie 2014 r.
» Maerkische Oderzeitung, 14.09.2013

PRAWO SPOŁECZEŃSTWO

Centrum aktywizacji bezrobotnych sprawdza zaniżone pensje
Schwedt/Prenzlau. Centrum aktywizacji bezrobotnych w Ueckermark pozwało przed sąd dostawcę pizzy,
który zaniżał stawki godzinowe swoim pracownikom. „To dopiero początek walki” – zapowiadają urzędnicy,
którzy prowadzą kilkadziesiąt podobnych spraw. Jak się okazuje, w regionie o dużym bezrobociu, często
dochodzi do zaniżania wynagrodzeń pracowniczych. Nieuczciwi pracodawcy płacą mniej niż 2/3
obowiązującej stawki godzinowej. Zdarzają się też przypadki niekorzystnych i niezgodnych z prawem umów
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o pracę oraz dochodzi do zatrudniania pracowników bez określenia warunków pracy na piśmie. Do tej
sytuacji przyczynił się wzrost bezrobocia po zjednoczeniu Niemiec. Pracodawcy z regionu Ueckermark mogli
sobie pozwolić na utrzymywanie niskich wynagrodzeń pracowniczych, bo do dyspozycji było i tak bardzo
dużo osób poszukujących zajęcia. Kto chciał więcej pieniędzy, żegnał się z pracą. Statystyki to potwierdzają:
właśnie w północnej części Brandenburgii pensje są najniższe. Nieuczciwe stawki w dużym stopniu
przyczyniają się do tego, że około 4800 mieszkańców Ueckermark jest zmuszonych do korzystania z
finansowego wsparcia centrum. W grudniu ubiegłego roku rada powiatu stworzyła koncepcję walki z
dumpingowymi wynagrodzeniami pracowniczymi, dając centrom aktywizacji bezrobotnych wolną rękę w
podejmowaniu działań. Kilkoro z 21 pracodawców, u których potwierdziły się podejrzenia o nieuczciwych
praktykach, odstąpiło od zaniżania stawek i zaczęło płacić normalnie.
» Nordkurier, 11.09.2013
» Maerkische Oderzeitung, 11.09.2013
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Drodzy czytelnicy, prosimy o wsparcie naszego Przeglądu Prasy. Finansowanie projektu ze źródeł
zewnętrznych jest możliwe tylko przez określony czas. Chcemy wydawać Przegląd Prasy także po upływie
finansowania. Nie da się jednak tego zrobić bez Państwa pomocy. Prosimy o kontakt: presseschau@dpgbrandenburg.de
Nasi abonenci:
Gottfried Hain, Guben (darowizna miesięczna)
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” (abonament)
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski (abonament)
Urząd Gartz, dyrektor Frank Gotzmann (abonament)
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