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WIADOMOŚCI Z MEKLEMBURGII-POMORZA PRZEDNIEGO

INFRASTRUKTURA

Strajk kolejarzy sparaliżował Niemcy
Meklemburgia/Brandenburgia. Trwający od soboty (18.10.)
do poniedziałku (20.10.) strajk niemieckiej kolei sparaliżował
całe Niemcy. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Berlinie i
Brandenburgii oraz sześciu innych landach Niemiec w miniony
piątek rozpoczęły się ferie jesienne — z powodu strajku
szczególnie ucierpiały zatem miejscowości nadmorskie i
wypoczynkowe. Wiele osób musiało odwołać podróż lub
przesunąć ją na inny dzień. Kolejarze zrzeszeni w Związku
Zawodowym Niemieckich Maszynistów (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer) unieruchomili ponad 70
procent pociągów, zarówno ekspresowych, jak i regionalnych. W Berlinie nie jeździła też kolej miejska (SBahn). Przedstawiciele branży turystycznej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przyznali, że strajk znacząco
wpłynął na obłożenie hoteli i pensjonatów w pierwszych dniach ferii. Był to już drugi protest kolejarzy w ciągu
tygodnia. Domagają się oni m.in. podwyżki płac oraz zmniejszenia liczby nadgodzin. W piątek związkowcy
odrzucili propozycję władz kolei zakładającą 5-procentowy wzrost płac.
» Fot. W całych Niemczech na dworcach panowały pustki. Autor: Richard Huber. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC-BY-SA-3.0
» Nordkurier, 19.102.2014
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SPOŁECZEŃSTWO

Dodatkowy urlop na opiekę nad ciężko chorymi
Schwerin. W żadnym innym landzie Niemiec nie przybywa tak szybko chorych wymagających całodobowej
opieki, co w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Decyzja federalnej minister ds. rodziny Manueli Schwesig
(SPD) o wprowadzeniu od 2015 roku dodatkowego urlopu dla pracowników zajmujących się ciężko chorymi
członkami rodziny, wywołała tu szczególny entuzjazm. Od stycznia pracownicy będą mogli skorzystać
z 10-dniowego urlopu, przyznawanego w nagłych sytuacjach — np. gdy ich partner lub rodzice
nieoczekiwanie ciężko zachorują. Pracownik otrzyma za ten czas do 90 procent wynagrodzenia netto od
kasy chorych. Jeśli zaś zdecyduje się zajmować chorym dłużej, otrzyma prawo do sześciomiesięcznego
bezpłatnego urlopu lub zredukowania czasu pracy do minimum 15 godzin tygodniowo na okres dwóch lat.
Manuela Schwesig ocenia, że nowe przywileje będą kosztować państwo ok. 100 mln euro. Mają one zostać
pokryte przez pracowników — w przyszłym roku planowana jest podwyżka składki na opiekę. Według
danych urzędu statystycznego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim ponad 32 tysiące przewlekle chorych ma
zapewnioną opiekę wyłącznie od członków swych rodzin, a kolejnych 17 tysięcy korzysta dodatkowo z usług
pracowników społecznych. 18 tysięcy chorych na stałe żyje w domach opieki. Kasy chorych szacują, że do
2030 roku liczba chorych wymagających opieki wzrośnie w Meklemburgii o 56 procent. W całych Niemczech
wzrost ten ma wynieść ok. 47 procent.
» Ostsee Zeitung, 15.10.2014

INFRASTRUKTURA

Kiepski dojazd znad morza do stolicy
Rostok. W ubiegłym roku przystosowano trasę kolejową Berlin–Rostok Warnemünde do obsługi pociągów
poruszających się z prędkością 160 km/h. Linią tą kursują jednak wciąż niemal wyłącznie pociągi regionalne.
Na modernizację trasy wydano 850 mln euro. Politycy frakcji SPD z Berlina i Schwerina domagają się teraz
uruchomienia nowego, szybkiego połączenia między stolicą a Rostokiem. Miałoby ono przynieść obu
miastom wzrost liczby turystów. Politycy zarzucają przedstawicielom Deutsche Bahn, że koncern ów
oszczędza kosztem krajów związkowych — kursowanie pociągów regionalnych jest bowiem finansowane
z kas poszczególnych landów. Niezależnie od decyzji Deutsche Bahn, w grudniu z rozkładu jazdy zniknie
pociąg prywatnego przewoźnika Interconex, który łączy obecnie Lipsk i Berlin z Rostokiem-Warnemünde.
Powodem rezygnacji z połączenia jest jego nierentowność.
» Ostsee Zeitung, 10.10.2014
» Nordkurier, 14.10.2014

EDUKACJA

Młodzi Grecy ratują meklemburskie firmy
Binz. Pięciuset młodych Greków rozpoczęło w Meklemburgii-Pomorzu Przednim naukę zawodu. Lokalni
przedsiębiorcy, u których młodzież zdobywa pierwsze zawodowe doświadczenia, przyznają, że Grecy są dla
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nich wybawieniem, gdyż coraz trudniej jest pozyskać nową kadrę. Pobyt i nauka Greków dofinansowana jest
z programu „Mobil pro EU”, który w ubiegłym roku powołały do życia Niemcy. Jego celem jest pomoc krajom
dotkniętym kryzysem, a jednocześnie zapewnienie niemieckim przedsiębiorcom nowych pracowników.
W programie uczestniczą także Portugalczycy, Chorwaci i Hiszpanie. W porównaniu z ubiegłym rokiem, gdy
naukę zawodu rozpoczęło ok. trzystu osób z południa Europy, liczba uczestników się podwoiła.
Przedsiębiorcy przyznają, że młodzież z zagranicy jest znacznie bardziej zmotywowana do nauki niż ich
niemieccy rówieśnicy.
» Nordkurier, 06.10.2014

POLITYKA

Land nie płaci praktykantom
Schwerin. Kilkuset studentów oraz uczniów odbywało dotąd praktyki w parlamencie Meklemburgii-Pomorza
Przedniego lub miesiącami pracowało dla krajowego rządu. Nie otrzymali jednak za to nawet centa.
Opozycja nie zostawia na rządzących suchej nitki: „Do tego, kto propaguje płacę minimalną, nie pasuje fakt,
że nie zapewnia on praktykantom żadnego wynagrodzenia” — mówi Jürgen Suhr, szef frakcji Zielonych.
Według tej partii odpowiednia zapłata jest kwestią sprawiedliwości. Rzecznik prasowy rządu Meklemburgii
Andreas Timm przyznał, że wynagrodzenie nie jest przewidziane, ponieważ praktyki mają służyć zdobyciu
doświadczenia zawodowego.
» Ostsee Zeitung, 09.10.2014

SPOŁECZEŃSTWO

Ojcowie niechętnie wykorzystują urlop rodzicielski
Schwerin. Zaledwie co czwarty ojciec w Meklemburgii-Pomorzu Przednim decyduje się na urlop rodzicielski.
To dużo mniej niż w Saksonii czy Bawarii, gdzie nowo narodzonym dzieckiem zajmuje się w domu 38
procent ojców. W skali Niemiec na tego typu urlop decyduje się ok. 30 procent ojców. Rodzicom przysługuje
w Niemczech łącznie do 14 miesięcy płatnego urlopu po urodzeniu dziecka. Rodzice mogą dowolnie
podzielić ten czas między siebie. Podczas opieki nad dzieckiem otrzymują od 65 do 67 procent
miesięcznego wynagrodzenia. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim kwota świadczenia wynosi zazwyczaj ok.
1000 euro.
» Ostsee Zeitung, 14.10.2014

EDUKACJA

Piwny toast na rozpoczęcie semestru
Greifswald/Rostok. Ponad pięć tysięcy studentów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim po raz pierwszy
rozpoczęło w ubiegłym tygodniu studia. W Greifswaldzie, gdzie na pierwszy semestr zapisały się 2132
osoby, burmistrz miasta tradycyjnie zaprosił nowych żaków na darmowe piwo. Na uniwersytecie w Rostoku
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3100 studentów zainaugurowało pierwszy rok akademicki
uroczystym balem. Największą popularnością cieszyły się
wśród tegorocznych maturzystów kierunki medyczne. W
Greifswaldzie o 100 miejsc na wydziale lekarskim ubiegało
się 2,5 tysiąca kandydatów. Stomatologię chciało studiować
blisko 500 osób — przygotowano dla nich jednak tylko 30
miejsc. Dużym powodzeniem cieszyła się także psychologia
— 2677 kandydatów na 65 miejsc. W Rostoku najwięcej
chętnych

odnotowano

na

kierunkach

medycznych

i inżynieryjnych, a także na biologii oraz ekonomii.
» Fot. Uniwersytet w Greifswaldzie przyciąga głównie chętnych do studiowania medycyny. Autor: Axt. Źródło: Wikimedia Commons.
Licencja: publiczna.
» Nordkurier, 13.10.2014

SPOŁECZEŃSTWO

Policjanci powinni pozostać anonimowi
Schwerin. Związki zawodowe policjantów Meklemburgii-Pomorza Przedniego krytycznie wyrażają się na
temat propozycji ministra spraw wewnętrznych Lorenza Caffiera (CDU), który chce, żeby na mundurach
funkcjonariuszy widniały ich nazwiska lub indywidualne numery. Szef związku zawodowego Olaf Knöpken
uważa, że obowiązek taki pogorszyłby bezpieczeństwo funkcjonariuszy i zapowiedział przyłączenie się w tej
sprawie do protestu związkowców z Bawarii i Badenii-Wirtembergii. Jego zdaniem o noszeniu
identyfikatorów mogliby zdecydować jedynie sami funkcjonariusze. W całych Niemczech notuje się wzrost
napaści na policjantów.
» Ostsee Zeitung, 14.10.2014

WIADOMOŚCI Z BRANDENBURGII I SAKSONII

PRZESTĘPCZOŚĆ PRZYGRANICZNA

Przedsiębiorcy z Polski, Niemiec i Czech łączą siły przeciwko przestępcom
Frankfurt nad Odrą/Cottbus/Drezno. 33 izby przemysłowo-handlowe z Niemiec, Polski i Czech podpisały
wspólną rezolucję, w której domagają się od rządów tych państw podjęcia zdecydowanych działań przeciwko
przestępczości na pograniczu. Według przedsiębiorców ich firmy przestają być konkurencyjne na rynku. Jest
to skutkiem licznych włamań i kradzieży sprzętu, ale także drastycznie rosnących opłat za ubezpieczenie
majątku. Skalę problemu pokazuje ankieta przeprowadzona w Cottbus i Dreźnie pod koniec września
bieżącego roku. W samym Cottbus zostało w ubiegłym roku okradzionych 140 przedsiębiorców, a ich straty
szacuje się na 2,17 mln euro. Przedstawiciele izb przemysłowo-handlowych z trzech krajów domagają się
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utworzenia dwu- i trzynarodowościowych grup śledczych, które będą walczyć z przestępczością na
pograniczu.
» Märkische Oderzeitung, 13.10.2014

POLITYKA

Brandenburgia ma nowy parlament
Poczdam. Po raz pierwszy w historii na czele brandenburskiego parlamentu stanęła kobieta. Britta Stark
(SPD) została wybrana przewodniczącą landtagu, jej zastępcą został Dieter Dombrowski (CDU).
W parlamencie Brandenburgii zasiada 88 posłów z pięciu partii. Niekwestionowanym zwycięzcą
wrześniowych wyborów samorządowych okazali się socjaldemokraci. SPD zdobyła 31,9 procent głosów, co
daje jej 30 miejsc w parlamencie. Druga była CDU z 23 procentami głosów, której przypadło 21 miejsc.
Pozostali posłowie reprezentują Lewicę (17 parlamentarzystów). Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobyła 10
miejsc, a partia Zielonych — 6. Listę parlamentarzystów uzupełnia czterech posłów niezrzeszonych.
» Lausitzer Rundschau, 08.10.2014
» Märkische Oderzeitung, 08.10.2014

INFRASTRUKTURA

„Autostrada Wolności” prowadzi do Polski
Frankfurt nad Odrą. Autostrada A12, prowadząca z Berlina do Frankfurtu nad Odrą i dalej do Polski,
otrzymała nazwę „Autostrady Wolności”. Ma ona upamiętniać wkład Polaków w obalenie żelaznej kurtyny
i zjednoczenie kontynentu. Z propozycją nadania nazwy wyszedł Bronisław Komorowski, podczas jednej ze
swojej wizyt w Niemczech. Pomysł poparł prezydent Niemiec Joachim Gauck. Podczas uroczystości nadania
nazwy burmistrz Frankfurtu nad Odrą Martin Wilke zaapelował do władz o rozbudowę autostrady do trzech
pasów w każdym z kierunków. Już teraz — z powodu dużego natężenia ruchu ciężarówek — poruszanie się
po niej jest coraz bardziej problematyczne. W następnych latach spodziewane jest podwojenie ruchu
kołowego na A12. Obecna na uroczystości sekretarz stanu Katharina Reiche nie odniosła się jednak do tego
apelu. W rozbudowę autostrady o pasy na poboczu Niemcy zainwestowali dotychczas 150 mln euro. Kolejne
inwestycje nie są na razie planowane.
» Märkische Oderzeitung, 09.10.2014
» Märkische Oderzeitung, 07.10.2014

GOSPODARKA

Brandenburgia i Saksonia ostrzegają
przed rezygnacją z wydobycia węgla
brunatnego
Poczdam/Drezno. Rządy Brandenburgii i Saksonii
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ostrzegają przed zbyt szybką rezygnacją z wydobycia węgla brunatnego na terenie Łużyc. Redukcję, a z
czasem zaprzestanie wydobycia, zapowiedział rząd federalny Niemiec. Decyzja ta podyktowana jest zmianą
polityki energetycznej kraju, w której coraz większy nacisk kładzie się na rozwój energii odnawialnej.
Wycofanie inwestycji z Łużyc zapowiedział też na początku października nowy rząd Szwecji. Warto
przypomnieć, że właśnie do Szwedów należy koncern Vattenfall, pod którego zarządem znajduje się kilka
łużyckich kopalni węgla brunatnego. Premierzy Brandenburgii i Saksonii — Dietmar Woidke oraz Stanislaw
Tillich — zaapelowali w oficjalnym liście do szwedzkiego rządu o niewycofywanie się z inwestycji. „W tym
słabo rozwiniętym regionie ok. 30 tysięcy miejsc pracy uzależnionych jest bezpośrednio lub pośrednio od
dalszego wydobycia węgla brunatnego. Obecne i planowane inwestycje na tym polu oferują przyszłość
zwłaszcza młodym ludziom oraz zapobiegają ich emigracji z regionu“ — napisali politycy. List skrytykowali
przedstawiciele partii Zielonych z Saksonii, którzy opowiadają się za rezygnacją z wydobycia tego surowca.
» Fot. Kopalnie węgla brunatnego to najważniejsza dziedzina przemysłu na Łużycach. Autor: M. Stefanek.
» Lausitzer Rundschau, 13.10.2014

FINANSE

Urzędy skarbowe informują po polsku
Oranienburg/Cottbus. Informacje na stronach internetowych urzędów skarbowych w Oranienburgu
i Cottbus są dostępne od teraz także w języku polskim. Oba urzędy są odpowiedzialne m.in. za
opodatkowanie obrotów przedsiębiorców z Polski oraz dochodów polskich przedsiębiorstw budowlanych i ich
pracowników z terenu całych Niemiec. Sekretarz stanu Daniela Trochowski przyznała, że ma to pomóc
w przyspieszeniu procedury opodatkowania. „W przypadku wielu problemów nie będzie już potrzeby
telefonicznego kierowania zapytań do urzędników” — stwierdziła Trochowski. Informacje w języku polskim
dostępne są na stronach: www.fa-oranienburg.brandenburg.de oraz www.fa-cottbus.brandenburg.de
» Źródło: informacja prasowa Ministerstwa Finansów Brandenburgii
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INICJATYWY

Zamek Trebnitz doceniony
Trebnitz. Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji
i Spotkań otrzyma w tym roku Polsko-Niemiecką Nagrodę.
Drugim z laureatów jest Międzynarodowe Centrum Spotkań
Młodzieży

Auschwitz.,

Dietmar

Woidke

—

premier

Brandenburgii, a zarazem przewodniczący kapituły nagrody
i koordynator niemieckiego rządu ds. współpracy polskoniemieckiej — przyznał, że obie placówki starają się poprzez
swoją działalność zbliżyć mieszkańców obu krajów. „W ten
sposób rośnie obywatelski fundament, na którym opierają
się stosunki polsko-niemieckie” — stwierdził Woidke. Stowarzyszenie działające w położonym ok. 60 km na
wschód od Berlina zamku Trebnitz od ponad 20 lat prowadzi projekty m.in. z zakresu edukacji i wymiany
kulturalnej mieszkańców Polski i Niemiec. W 2013 roku w dawnej kuźni przyzamkowej otwarto polskoniemieckie centrum spotkań wyposażone w bazę dydaktyczną i noclegową.
» Fot. Zamek Trebnitz od ponad 20 lat działa na rzecz zbliżenia Polaków i Niemców. Autor: M. Stefanek.
» Märkische Oderzeitung, 13.10.2014

EDUKACJA

Skansen Altranft zagrożony zamknięciem
Bad Freienwalde. Władze powiatu Märkisch-Oderland zamierzają zamknąć z końcem roku Brandenburski
Skansen Altranft niedaleko miejscowości Bad Freienwalde. Powodem takiej decyzji są kłopoty
z finansowaniem obiektu. Na działalność skansenu potrzeba rocznie ok. 390 tysięcy euro. Pieniądze te
otrzymywano dotychczas z budżetu miejskiego Bad Freienwalde. Kwota tej wielkości okazała się jednak zbyt
dużym obciążeniem dla miasta, a poszukiwania innego administratora placówki zakończyły się
niepowodzeniem. Skansen Altranft jest jedynym tego typu obiektem w Brandenburgii — zajmuje się
dokumentacją historii oraz tradycji ludności zamieszkującej Kotlinę Freienwaldzką (Oderbruch).
» Märkische Oderzeitung, 13.10.2014

POLITYKA

Woidke zapowiada reformę administracji
Brandenburgia. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke zapowiada reformę i zarazem redukcję
administracji samorządowej. Według planów liczba przedstawicielstw administracji w 14 powiatach i czterech
miastach na prawie powiatu miałaby zostać zmniejszona z 18 do maksymalnie 10. Jako powód redukcji
Woidke wymienia malejącą liczbę mieszkańców Brandenburgii. Plany reformy zapisano w umowie
koalicyjnej nowego rządu. Niewykluczone, że status miasta na prawie powiatu stracą Poczdam, Frankfurt
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nad Odrą, Brandenburg nad Hawelą oraz Cottbus. Zakończenie reformy przewidziane jest na początek 2019
roku.
» Lausitzer Rundschau, 10.10.2014

GOSPODARKA

Kolej zamyka zakład w Eberswalde
Eberswalde/Zwickau. Deutsche Bahn zapowiedziała zamknięcie z końcem 2016 roku zakładu naprawy
taboru towarowego w Eberswalde. Pracę straci blisko 500 osób. Decyzja kolei wywołała nerwowe reakcje
polityków. Spodziewano się bowiem redukcji liczby pracowników, a nie całkowitej likwidacji zakładu.
Powodem takiej decyzji jest spadek liczby zleceń na naprawę taboru, czego skutkiem jest wykorzystywanie
potencjału jednostki zaledwie w 50 procentach. Taki sam los spotka zakład w saksońskim Zwickau. Tu do
końca 2015 roku pracę straci 80 pracowników.
» Märkische Oderzeitung, 08.10.2014
» Märkische Oderzeitung, 09.10.2014

TURYSTYKA

Drezno nie jest kurortem
Drezno. Sąd w Budziszynie uznał, że Drezno nie jest kurortem, dlatego nie może pobierać podatku od
turystów. Opłatę wprowadzono w lutym bieżącego roku. Wynosiła ona 1,3 euro za każdą spędzoną w tym
mieście dobę. Egzekwowaniem podatku zajmowali się właściciele hoteli i pensjonatów. Od lutego na konto
miasta wpłynęło z tego tytułu 3,3 mln euro. Sąd zdecydował, że pieniądze te muszą zostać zwrócone.
Turyści, posiadający potwierdzenie uiszczenia opłaty, mogą zwracać się do miasta o jej zwrot. Władze
Drezna spodziewały się, że tylko w tym roku do budżetu wpłynie ponad 5 mln euro z poboru tego podatku.
Po decyzji sądu w miejskiej kasie powstała pięciomilionowa luka. Drezno jest kolejnym — po Kolonii i
Dortmundzie — miastem, które przegrało przed sądem proces o pobieranie podatku od turystów.
» Lausitzer Rundschau, 10.10.2014
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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
okresu finansowania. Nie da się jednak tego zrobić bez Państwa pomocy.
Jak nas wesprzeć: http://www.dpg-brandenburg.de/pl/o_nas/jak-nas-wesprzec
Nasi abonenci:
Ministerium des Inneren des Landes Brandenburg
J.Kuschel - Interessengemeinschaft Frauen und Familie Prenzlau e.V.
Kunst-Kabinett Usedom - Galerie in Benz
Christa Greuling, Landsberg/Warthe - Stiftung Brandenburg
Brandenburskie Ministerstwo ds. Gospdarki i Spraw Europejskich
Niels Gatzke, Regionalzentrum für demokratische Kultur Vorpommern-Greifswald der RAA MecklenburgVorpommern (abonament)
Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. (abonament)
Brigitte von Ungern-Sternberg (abonament)
Rolf Weißgerber, Kulturhaus Kino Brüssow (abonament)
Kai Weber, Büro Klara Geywitz (MdL) (abonament)
Unternehmervereinigung Uckermark e.V., Präsident Siegmund Bäsler (abonament)
Alexander Knapczyk, IHK Cottbus (abonament)
Günther Jikeli, Kreistagsabgeordneter Vorpommern-Greifswald (abonament)
Joachim Hildebrandt (abonament)
Prof. Sebastian Kinder, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie, Universität Tübingen (abonament)
Tobias Lenel, Oderläufe e.V. (abonement), http://www.oder-kanal.de/
Deutsches Polen-Institut Darmstadt (abonament), http://www.deutsches-polen-institut.de/newsletter/
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
(abonament)
Andreas Oppermann, rbb, Studio Frankfurt (Oder) (abonament)
Birgit Steinfeld, NDR Hörfunk Neubrandenburg (abonament)
Uwe Michael Neumann (abonament)
Arne Neumann (darowizna miesięczna)
Prof. Beata Halicka, Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION, EUV FfO (abonament)
Hans-Gerd Warmann (abonament)
Lisaweta von Zitzewitz, Stiftung Europäische Akademie Külz-Kulice (darowizna)
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" (abonament)
Gottfried Hain, Guben (darowizna miesięczna)
Urzad Miasta Gorzów (abonament)
Amt Gartz, Amtsdirektor Frank Gotzmann (abonament)
Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Senatskanzlei, Frau Johanna Eisenberg (abonament)
Miasto Schwedt nad Odrą (abonament)
Urząd Döbbern Land (abonament)
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