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MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE

WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA

Miliony na rozwój pogranicza
Meklemburgia/Brandenburgia/Saksonia. Ponad 190 mln euro otrzyma polsko-niemieckie pogranicze na
realizację bilateralnych projektów – poinformowano w ubiegłym tygodniu na corocznym zebraniu
Euroregionu Pomerania w Pasewalku. Z tej sumy 100 mln euro otrzyma Meklemburgia-Pomorze Przednie,
84 mln euro będzie miała do dyspozycji Brandenburgia, reszta trafi zaś do Saksonii. Unijne środki,
przewidziane na lata 2014-2020 przeznaczone będą na polepszanie i zacieśnianie polsko-niemieckiej
współpracy, w tym m.in. na projekty komunikacyjne, medyczne czy rozszerzenie oferty turystycznej po obu
stronach granicy. Do Euroregionu Pomerania, który koordynuje prace, złożono już 121 wniosków o
dofinansowanie. Dotyczą one m.in. rozbudowy i zintegrowania systemu ścieżek rowerowych wokół Zalewu
Szczecińskiego, a także powstania polsko-niemieckiego campusu. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego
Telemedycyny ma zaś pomóc zniwelować skutki braku lekarzy po obu stronach Odry. W realizowanym już
projekcie telemedycznym uczestniczą 33 kliniki, z tego 18 po niemieckiej i 15 po polskiej stronie granicy.
» Märkische Oderzeitung, 29.10.2013
» Lausitzer Rundschau, 29.10.2013
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GOSPODARKA

Tysiąc stoczniowców pójdzie na bruk
Stralsund/Wolgast.

1

listopada

minął

termin

działalności spółki transferowej powołanej po upadku
stoczni P+S w Stralsundzie i Wolgaście. Spółka miała
działać do czasu znalezienia nowego inwestora dla
stoczni, nie dłużej jednak niż do 1 listopada br. Stocznia
w Wolgaście została przejęta kilka miesięcy temu przez
stocznię z Bremy – Bremer Lürssen-Werft, jednak nie
wszyscy

dawni

pracownicy

przedsiębiorstwa

w

Wolgaście znaleźli tu pracę. Dla stoczni w Stralsundzie
zaś nie udało się dotąd pozyskać inwestora. Dla blisko
tysiąca stoczniowców oznacza to bezrobocie. Mimo iż w regionie brakuje specjalistów, wielu byłych
pracowników upadłych stoczni w ciągu minionego roku nie znalazło pracy. Zdaniem przedstawicieli urzędu
pracy w Wolgaście „wielu kandydatów do pracy zbyt długo podchodziło z rezerwą na proponowane im oferty
pracy”. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają przede wszystkim starsi stoczniowcy.
» Fot. Stocznia w Wolgaście miała więcej szczęścia – została przejęta przez przedsiębiorstwo Bremer Lürssen-Werft. Jednak i tak nie
wszyscy stoczniowcy znaleźli pracę u nowego inwestora. Autor: Niteshift. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC-BY-SA-3.0
» Nordkurier, 29.10.2013
» Ostsee Zeitung, 31.10.2013

GOSPODARKA

Przeprowadzka Bundeswehry
Torgelow/Neubrandenburg. Zapowiedziana przed rokiem reforma niemieckiej armii właśnie na dobre się
rozpoczyna. Zmiany będą miały wpływ także na sytuację gospodarczą w regionie. Na wiosnę 2014 r. z
Torgelow do Neubrandenburga przeniesiony zostanie sztab 41. Brygady Pancernej. W ramach reformy
zamknięte zostanie za to lotnisko Trollenhagen oraz garnizon Fünfeichen w Neubrandenburgu. Liczba
stacjonujących w mieście żołnierzy zmniejszy się tym samym z 2000 do 1200 osób. Najpóźniej do 2015 r.
zamknięty zostanie jeden z największych garnizonów w regionie – Karpin niedaleko Eggesin. Znacznie
zwiększy się zaś liczba żołnierzy stacjonujących w Torgelow. Tamtejszy 413. Batalion Pancerny zostanie
przemianowany na 413. Batalion Myśliwski. Garnizon w Torgelow będzie liczył 1200 żołnierzy (obecnie 450).
Na przełomie 2015/16 r. nowy batalion ma być gotowy do działania.
» Nordkurier, 29.10.2013
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SPOŁECZEŃSTWO

Niemcy ostrzegają przed kupnem szczeniąt z Polski
Meklemburgia.

Fundacja

Cztery

Łapy

(Vier

Pfoten)

prowadzi

kampanię

ostrzegającą przed kupnem szczeniąt pochodzących z nielegalnych hodowli w
Polsce, Czechach, Węgier, Rumunii i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Wprawdzie od czasu wprowadzenia w Polsce zakazu handlu szczeniętami, sytuacja
na targowiskach nieco poprawiła się, to wielu sprzedawców przeniosło swój biznes do Internetu. Tam, za
dużo niższą niż zwyczajowo cenę, można kupić psy dowolnej rasy. Szczenięta, zwykle odstawiane są od
matki zbyt wcześnie, nie mają wymaganych szczepień, często chorują i niejednokrotnie posiadają fałszywe
dokumenty potwierdzające przynależność do danej rasy. Kupione przez Niemców zwierzęta trafiają do
weterynarza, lecz nie wszystkie udaje się wyleczyć. By odróżnić uczciwych hodowców zwierząt od „psiej
mafii”, jak nazywa nielegalnych hodowców Fundacja Cztery Łapy, organizacja zabiega od dłuższego czasu o
wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej ustawowego obowiązku rejestracji, szczepienia i chipowania
wszystkich psów. Hodowla psów miałaby być zaś dozwolona tylko po spełnieniu określonych przepisami
standardów. Do ustanowienia takich przepisów jeszcze droga daleka, ale są już pierwsze efekty kampanii. Z
inicjatywy fundacji portal internetowy eBay zamieszcza ostrzeżenia o nieuczciwych hodowcach. Wyświetlają
się one wszystkim, którzy interesują się kupnem szczeniaka przez Internet.
» Fot. W Niemczech ruszyła kampania ostrzegająca przed nieuczciwymi handlarzami szczeniąt m.in. z Polski. Autor: Kirsten Dicks.
Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: Copyrighted free use
» Nordkurier, 31.10.2013

SPOŁECZEŃSTWO

Protest neonazistów w rocznicę Nocy Kryształowej
Friedland. Na 9 listopada neonaziści zaplanowali demonstrację przeciwko osiedlaniu się uchodźców w
Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Protest odbędzie się w miejscowości Friedland (powiat Pojezierze
Meklemburskie). Jego data jest nieprzypadkowa, 9 listopada przypada rocznica Nocy Kryształowej, czyli
przeprowadzonego przez nazistów w 1938 r. pogromu ludności żydowskiej. Zdaniem przedstawicieli powiatu
nie ma możliwości zabronienia przemarszu sympatykom neonazistowskiej partii NPD. W mieście zawiązała
się jednak inicjatywa obywatelska „Friedland – friedliches Land“ („Friedland – pokojowy kraj”). Jej członkowie
chcą w pokojowy sposób zaprotestować przeciwko przemarszowi neonazistów. Wśród zapowiedzianych
przez inicjatywę akcji jest m.in. modlitwa o pokój oraz kontrdemonstracja w dniu przemarszu sympatyków
NPD.
» Nordkurier, 03.11.2013
» Ostsee Zeitung, 01.11.2013
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PRZESTĘPCZOŚĆ

Nowy trick szmuglerów
Meklemburgia. Przemytnicy papierosów i innych towarów stosują nowy trick. Przed dokonaniem przemytu
wyszukują po niemieckiej stronie granicy auto (np. minibus) i kopiują w Polsce lub innym kraju jego tablice
rejestracyjne. Następnie, do samochodu takiej samej marki i koloru przykręcają sfałszowane tablice
rejestracyjne i dokonują przemytu. Autom z niemieckimi numerami rejestracyjnymi łatwiej jest bowiem
przekroczyć granicę, nie wzbudzając przy tym podejrzeń. Na odkrycie nowego tricku naprowadził policję w
ubiegłym tygodniu pewien właściciel samochodu, który na autostradzie został wyminięty przez identyczne
auto z takimi samymi numerami tablic rejestracyjnych. Policjanci odnaleźli samochód ze sfałszowanymi
tablicami. Znajdowało się w nich ponad pół miliona pochodzących z przemytu papierosów.
» Nordkurier, 02.11.2013

GOSPODARKA

Informatycy łączą siły
Meklemburgia/Brandenburgia. Poprawa bezpieczeństwa w sieci i internetowej komunikacji między
petentami a urzędnikami administracji publicznej – taki cel przyświeca ministrom spraw wewnętrznych
Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Berlina, który zamierzają zacieśnić współpracę
informatyczną. Podpisane w ubiegłym tygodniu porozumienie zakłada m.in. modernizację baz danych,
współpracę ponadregionalną przy ich tworzeniu, a także powstanie interaktywnych portali obywatelskich.
» Ostsee Zeitung, 01.11.2013

HISTORIA

Cenny zabytek uratowany
Stralsund. Pochodzące z 1411 r. malowidła na drzwiach
prowadzących na chór w kościele pw. św. Mikołaja w Stralsundzie
od dawna były w kiepskim stanie. Udało się je odremontować
dzięki inicjatywie młodego konserwatora zabytków z Drezna, który
podjął się odrestaurowania w ramach swojej pracy dyplomowej.
Kościół pw. św. Mikołaja jest najstarszym kościołem Stralsundu.
Jego powstanie datuje się na rok 1276. Drzwi prowadzące na chór
są wyjątkowo cennym zabytkiem. W 1525 r. kościół został bowiem splądrowany. Wiele obrazów, ołtarzy i
dzieł sztuki zostało wówczas całkowicie zniszczonych.
» Fot. Panorama Stralsundu z widokiem na kościół pw. św. Mikołaja. Autor: Klugschnacker. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CCBY-SA-3.0
» Ostsee Zeitung, 01.11.2013
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Rusza polenmArkT
Greifswald. Od 14 o 23 listopada w Greifswaldzie odbędą się coroczne Dni Kultury Polskiej polenmArkT.
Impreza odbywa się nieprzerwanie od 1997 r., a jej inicjatorami byli studenci. W programie tegorocznego
festiwalu znajdą się m.in. wydarzenia literackie, pokazy filmów, warsztaty językowe i teatralne,
przedstawienia kabaretowe, koncerty. Specjalny program organizatorzy przygotowali dla najmłodszych
widzów. Będą oni mogli obejrzeć polskie kreskówki oraz spektakle teatru lalek. Tradycyjnie podczas festiwalu
serwowane będą polskie smakołyki.
» Szczegółowy program festiwalu znajduje się tutaj: polenmARkT

WIADOMOŚCI Z BRANDENBURGII I SAKSONII

GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

Obawy przed wprowadzeniem płacy minimalnej
Brandenburgia.
krytyczniej

Rolnicy

odnoszą

się

z
do

Brandenburgii
rządowych

coraz
planów

wprowadzenia płacy minimalnej w wysokości 8,50 euro
za godzinę. Obawiają się, że podniesienie stawek
doprowadzi do utraty wielu miejsc pracy w branży
spożywczo-rolniczej. Zdaniem rolników, mało który
gospodarz będzie mógł pozwolić sobie na utrzymanie
obecnej liczby zatrudnienia. Problem dosięgnie też
pracowników sezonowych, których w Brandenburgii co
roku pracuje ok. 5,5 tys. Są to przede wszystkim
pracownicy z Polski i Rumunii. Przy zbiorach szparagów, truskawek czy ogórków zarabiają ok. 5-6 euro za
godzinę pracy. Rolnicy obawiają się także podwyżek cen produktów, spowodowanych większymi wydatkami
na płace pracowników. „Produkty takie jak szparagi, ogórki, jabłka czy wiśnie muszą pozostać konkurencyjne
na rynku. W przeciwnym razie zostaną zastępione przez tańsze owoce i warzywa z zagranicy”, uważa
Andreas Jende, prezes Związku Rolników i Ogrodników w Brandenburgii.
» Fot. Dla wielu pracowników sezonowych z Polski wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech może spowodować utratę
zatrudnienia. Fot. M. Stefanek.
» Märkische Oderzeitung, 31.10.2013
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SPOŁECZEŃSTWO

Już 10 tysięcy Polaków mieszka za miedzą
Uckermark/Frankfurt nad Odrą. Od Ahlbecku po Görlitz – wszędzie po niemieckiej stronie granicy na
Odrze i Nysie spotkać można Polaków, którzy po wejściu Polski do Unii Europejskiej postanowili się tu
osiedlić. Ich liczba szacowana jest na 10 tysięcy – wynika z badań socjologa Marcina Tujdowskiego,
przedstawionych na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Viadrina. Najwięcej Polaków osiedliło się
w powiecie Uckermark. Ich liczba wyniosła na koniec 2012 r. 1374 osoby. Wpływ na tak dużą popularność
tego powiatu wśród Polaków ma bliskość Szczecina. Niewiele mniej rodaków – 1285 – zameldowanych jest
we Frankfurcie nad Odrą. Z tego 466 osób zarejestrowało w mieście swoje firmy. Najwięcej Polaków działa w
branży budowlanej, ale zdarzają się też handlowcy czy wykonawcy różnego rodzaju usług. Swoje firmy
zakładają we Frankfurcie także przedsiębiorczy studenci. Oferują oni zwykle usługi informatyczne. Jeszcze
więcej Polaków mieszka w dużych miastach Niemiec. W Berlinie zameldowanych jest 36 tys. osób z polskim
paszportem, a w Hamburgu 19 tys. – tyle samo co łącznie w Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu
Przednim i Saksonii.
» Märkische Oderzeitung, 27.10.2013

POLITYKA

Brandenburgia nie chce fuzji z Berlinem
Poczdam. Dietmar Woidke, premier Brandenburgii,
jest sceptyczny wobec planów połączenia Berlina i
Brandenburgii w jeden kraj związkowy. Plany rządu
federalnego zakładające zmniejszenie liczby landów
wywołują w całych Niemczech wiele kontrowersji.
Zdaniem premiera Brandenburgii, na niekorzyść fuzji z
Berlinem przemawia m.in. zadłużenie stolicy Niemiec,
a także znaczna przewaga liczby mieszkańców
Berlina

(ok.

3,5

mln)

w

stosunku

do

liczby

brandenburczyków (ok. 2,4 mln).
» Fot. Dietmar Woidke uważa, że fuzja z Berlinem nie wpłynie korzystnie na sytuację mieszkańców Brandenburgii. Autor:

Pedelecs. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja: CC-BY-SA-3.0.
» Märkische Oderzeitung, 28.10.2013
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Pół miliona euro strat przez złodziei benzyny
Schwedt nad Odrą. Koszt naprawy uszkodzonego rurociągu, z którego złodzieje przez dłuższy czas kradli
paliwo, rafineria PCK w Schwedt szacuje na ponad pół miliona euro. Prowizoryczną instalację, która
podłączona została do rurociągu rafinerii odkrył na swoim polu przed dwoma tygodniami jeden z rolników.
Według ustaleń, każdego dnia złodzieje wypompowywali z rurociagu ok. 10 tys. ton benzyny. Nie wiadomo,
jak długo trwał ten proceder i ile benzyny zostało wypompowane. Poszukiwanie sprawców trwa. Tego typu
metoda kradzieży paliwa, rozpowszechniona mocno w Afryce, była dotąd w Niemczech nieznana.
» Märkische Oderzeitung, 23.11.2013
» Märkische Oderzeitung, 01.11.2013

INWESTYCJA WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA

Rusza budowa mostu na Nysie
Coschen. We wtorek, 5 listopada, w Coschen na południu Brandenburgii, zostanie wbita pierwsza łopata
pod budowę mostu łączącego tę miejscowość z Żytowaniem po polskiej stronie. Inwestycję sfinansują
wspólnie powiat Odra-Szprewa oraz Krosno Odrzańskie, które łącznie wyłożą na ten cel 4,6 mln euro.
Kolejne 3,9 mln euro pochodzić będzie ze środków unijnych. Przez most będą mogły przejeżdżać pojazdy o
wadze do 7,5 ton. Radość z nowego połączenia z Polską miesza się wśród niemieckich mieszkańców
pogranicza z obawami o wzrost kradzieży i przestępczości. Po polskiej stronie zaś mieszkańcy spodziewają
się większego ruchu turystów z Niemiec. W planie jest budowa w Żytowaniu stacji benzynowej oraz sklepu.
» Märkische Oderzeitung, 01.11.2013

OCHRONA ŚRODOWISKA

Groźne pestycydy na polach Brandenburgii
Poczdam. Na brandenburskich polach oraz w zbiornikach wodnych zalegają tony pestycydów. Wykazało to
badanie przeprowadzone przez Krajowy Oddział Związku Ochrony Środowiska i Natury (BUND) oraz
parlamentarną frakcję Zielonych. Wyniki wykazały, że spośród zbadanych czternastu zbiorników wodnych w
powiatach Barnim, Uckermark oraz Odra-Szprewa tylko dwa nie są skażone pestycydami. Często
powierzchnie, na których znajdują się pestycydy, sąsiadują bezpośrednio z gruntami rolniczymi. Groźne dla
środowiska i zdrowia ludzi substancje pochodzą najczęściej ze środków ochrony roślin. Największe stężenie
pestycydów stwierdzono w pobliżu Fürstenwalde oraz w Rietz-Neuendorf (powiat Odra-Szprewa). Badanie
nie objęło Łużyc.
» Lausitzer Rundschau, 29.10.2013
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Muzeum Kleista na bakier z bezpieczeństwem
Frankfurt nad Odrą. Oddanemu w połowie października do użytku
nowemu budynkowi Muzeum Kleista we Frankfurcie brakuje drogi
ewakuacyjnej. Straż pożarna zezwoliła tylko warunkowo na
działanie placówki. W ciągu sześciu miesięcy ma zaś zostać
przedstawiona koncepcja budowy brakującej drogi ewakuacyjnej.
Gazeta

„Märkische

Oderzeitung”

informuje,

że

zgodnie

z

zaleceniami straży pożarnej, jednocześnie w sali wystawowej nie
może przebywać wiecej niż 20 osób. Budowa nowego budynku muzeum kosztowała 5,5 mln euro.
» Fot. Nowy budynek Muzeum Kleista (na zdjęciu jeszcze podczas budowy) otrzymał zezwolenie tylko na ograniczoną

działalność. Autor: Sebastian Wallroth. Źródło: Wikimedia Commons. Licencja:CC-BY-3.0
» Märkische Oderzeitung, 28.10.2013

SPOŁECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO

Policja coraz bardziej multi-kulti
Brandenburgia. Coraz więcej obcokrajowców podejmuje pracę w brandenburskiej policji. Obecnie w jej
szeregach pracuje siedmiu funkcjonariuszy, którzy nie posiadają niemieckiego obywatelstwa, względnie
posiadają obywatelstwo podwójne. Dodatkowo w brandenburskiej policji służy 48 osób, które urodziły się za
granicą, ale legitymują się niemieckim paszportem. Funkcjonariusze z zagranicy to rzadkość w Niemczech.
Prawo wielu krajów związkowych nie zezwala bowiem na wstąpienie w szeregi policji osobom posiadającym
inne obywatelstwo niż niemieckie. W Brandenburgii jest to możliwe. Obywatele Unii Europejskiej mogą bez
przeszkód ubiegać się o przyjęcie do szkoły policyjnej, a następnie o przyjęcie do pracy.
» www.berlin.de, 30.10.2013

INFRASTRUKTURA

W Uckermark powstaje pierwsza na świecie elektrownia hybrydowa
Prenzlau. Przedsiębiorstwo Enertrag rozpoczęło w powiecie Uckermark budowę pierwszej na świecie
elektrowni hybrydowej. W przyszłości wyprodukowana tu z wodoru energia będzie transportowana przy
pomocy rurociągu gazowego. Na początku udział wodoru w ogólnej ilości wytwarzanej energii będzie wynosił
ok. 2 proc. Z biegiem lat i rozwojem inwestycji jego ilość ma wzrosnąć. Rocznie będzie możliwa produkcja
nawet 400 tys. metrów sześciennych wodoru, który wyprodukowany zostanie z 1,8 kilowatogodzin energii
wiatrowej.
» Nordkurier, 28.10.2013
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KULTURA

Görlitz znów planem filmowym
Görlitz. Secesyjny dom towarowy w Görlitz prawdopodobnie po raz kolejny stanie się planem zdjęciowym
dużej produkcji filmowej. Stuletni budynek, uważany za najpiękniejszy dom towarowy w Niemczech, był już
wielokrotnie wykorzystywany podczas kręcenia produkcji hollywoodzkich. Tym razem realizację filmu
zapowiedziała firma Neue Bioskop Film Produktions & Vertriebs GmbH z Monachium. Filmowcy zamierzają
nakręcić „Opowieść wigilijną” Karola Dickensa. W sprawie terminu rozpoczęcia zdjęć trwają właśnie
rozmowy z nowym właścicielem obiektu. Ostatnio, dom towarowy w Görlitz był wykorzystywany na początku
br. przy produkcji „The Grand Budapest Hotel" amerykańskiego reżysera Wesa Andersona. W filmie zagrali
m.in. Jude Law i Jeff Goldblum.
» Lausitzer Rundschau, 01.11.2013

Wydawcy:
Polsko-Niemieckie
Towarzystwo Brandenburgii
Charlottenstr. 31
14467 Potsdam
www.dpg-brandenburg.de

Transodra e.V.
Polsko-Niemiecki
Klub Dziennikarzy
www.transodra-online.net

Współpraca

Sponsorzy:

Stowarzyszenie
Terra Incognita

LandZukunft

Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej

Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

Województwo
Zachodniopomorskie

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:
Hans-Gerd Warmann (abonament)
Gottfried Hain, Guben (darowizna miesięczna)
Lisaweta von Zitzewitz (darowizna)
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” (abonament)
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski (abonament)
Urząd Gartz, dyrektor Frank Gotzmann (abonament)
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