Węgiel z Forst (Lausitz- Łużyce) – okólnik, pismo urzędowe.
13 sierpnia 2012-08-16
Szanowni zainteresowani i zainteresowane,
tym razem, po niedługim czasie, dostępne są nowe wiadomości dotyczące węgla w Lausitz:
1. Vattenfall: Koncern macierzysty uchyla się od odpowiedzialności cywilnej
2. Lista podpisów w sprawie koncepcji rozwoju regionu Spree-Neisse
3. Saksonia chce przedłużenia zwolnienia od podatku od wydobycia węgla brunatnego
4. Krytyka audycji RBB (Runfunk-Berlin-Brandenburg) dotyczącej demonstracji
„Klima-camp” (Obóz klimatyczny)
5. Aktualności „Klima-camp”
Ad. 1 Vattenfall: Koncern macierzysty uchyla się od odpowiedzialności cywilnej
Vattenfall Europa powinien wkrótce zostać przekształcony ze spółki akcyjnej w spółkę o
ograniczonej odpowiedzialności (GMBH). W ten sposób szwedzki koncern macierzysty nie
będzie odpowiadał, tak jak w dotychczasowym stopniu, za straty swojej niemieckiej córki.
Prasa krajowa relacjonuje do tej pory przebieg zdarzeń z punktu widzenia ryzyka atomowego
(Atomrisiken). Jednakże w tym przypadku można również podejrzewać inne długofalowe
ryzyka związane z kopalniami odkrywkowymi „Lausitz:. Są to m.in. problemy dotyczące
jakości wody, które mogą wystąpić później, albo bezpieczeństwo samego miejsca
(Standsicherheit). Związek z ponoszeniem odpowiedzialności przywodzi na myśl również
ryzyko technologiczne CCS (carbon capture and storage). Domniemanie, że działanie to
oznacza przygotowania do sprzedaży zostało już zdementowane przez Vattenfall. Wciąż
jednak możliwe jest do wyobrażenia inne znaczenie tej sytuacji. Przekształcenie prawnego
statusu przewidziane jest na jesień. Można jednak wnioskować następujące szczegóły z
Berliner Morgenpost http://www.morgenpost.de/wirtschaft/article108562736/EnergierieseVattenfall-lagert-sein-Atomrisiko-in-Berlin.html
(Pismo urzędowe „Lausitzer Rundschau” umieszcza <chowa>piątkowy temat w przypisach
kolumny gospodarczej, przez co próbuje umniejszyć znaczenie tego, że Koncern zmienia
swoją nazwę. Publikacja tego zamiaru w „Olimpiawoche” nie może być przypadkiem).
Ad. 2 Lista podpisów w sprawie koncepcji rozwoju regionu Spree-Neisse
Powiat ziemski Spree-Neisse w tym roku zamierza kontynuować/ aktualizować swoją
koncepcję rozwoju regionu. Dotychczasowy projekt popierał zniszczenie kolejnych części
obszaru poprzez działanie kopalni odkrywkowej Welzow-Süd II oraz Jänschwalde-Nord.
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Projekt przemilcza zatem, że w wyniku budowy nowej elektrowni zostaną objęte przebudową
również tereny Bagenz-Ost oraz Spremberg-Ost. Kto zatem chce bezpiecznej przyszłości
dla terenów okręgu Spree-Neisse musi zapobiegać powstawaniu nowych elektrowni
węglowych oraz kopalni odkrywkowych. Żądajcie razem z nami takiego właśnie
rozwiązania sytuacji!
Koncepcja rozwoju regionalnego (KEK) nie jest bezpośrednio wiążąca, nie mniej powinna
być swego rodzaju „przewodnikiem” dla przestrzennego i gospodarczego rozwoju regionu.
Do 31 sierpnia administracja regionu zaprasza obywateli, stowarzyszenia, związki i firmy do
zajęcia stanowiska w sprawie planu zagospodarowania regionu. Jesienią rada powiatu
powinna podjąć decyzję dotyczącą dokumentów związanych z KEK. Link do projektu KEK,
stanowiska Grunen Liga jak również do listy podpisów znajdziecie państwo tu:
www.lausitzer-braunkohle.de/kreisentwicklung
Wypełnione listy zbieramy do 28 sierpnia. Nic nie przemawia jednak przeciwko temu, aby
listy te podpisać a poza tym, aby w odpowiednim liście poruszyć również kolejne aspekty
sprawy. Teksty, w których wyrażamy nasze stanowisko mogą być wykorzystywane.
Ad. 3. Saksonia chce przedłużenia zwolnienia od podatku od wydobycia węgla brunatnego
Saksońskie Ministerstwo gospodarki zapowiada przedłużenie istniejącego zwolnienia od
podatku w odniesieniu do użytkowania gruntów do końca 2015. Zgodnie z krajową ustawą
górniczą, 10% wartości rynkowej bogactw naturalnych terenu może być pobrana jako podatek
od wydobycia, co obecnie nie ma miejsca na żadnym niemieckim terenie występowania
węgla brunatnego. Więcej wiadomości na ten temat znajdziecie państwo na stronie:
http://www.lr-online.de/nachrichten/sachsen/Sachsen-verlaengert-Befreiung-von-Feldes-undFoerderabgabe;art1047,3903977
Ad. 4 Krytyka audycji RBB (Runfunk-Berlin-Brandenburg) dotyczącej demonstracji „Klimacamp”
(Dotarła do nas prośba o rozpowszechnienie następującego listu. List podaje stanowisko
autorki odnośnie sprawozdania RBB aktualności, która miała miejsce wbrew oczekiwaniom
(wider) 11 sierpnia i nie została przez nas oceniona)
My

jesteśmy

mieszkańcami

Jaenschwalde-Ost,

miejsca

bezpośrednio

dotkniętego

działalnością kopalni odkrywkowej i braliśmy czynny udział w demonstracji. Razem z nami
na demonstracji pojawili się również inni zainteresowani z okolicy - z Atterwasch, Kerkwitz,
Jaenschwalde i Grabko - którzy zostali poszkodowani Uważamy za bardzo osobliwe, że dwaj
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„Kraftwerker” pracownicy elektrowni udzielali wywiadu jako obiektywni mieszkańcy
Cottbus, ale nikt nie zapytał w tym wywiadzie mieszkańców bezpośrednio dotkniętych przez
kopalnię! Rzeczywiste zdanie mieszkańców Łużyc w wywiadzie przeprowadzonym przez
tego redaktora zdaje się nie odgrywać istotnej roli. Już wcześniej próbował on bezkrytycznie i
pozytywnie przedstawić nieekonomiczny projekt CCS prowadzony przez wielki koncern,
kosztujący wiele milionów euro pochodzących z podatków. Jednakże to, że w naszych
gminach od lat ubyło setek milionów kubików metrów wody podziemnej, to, że studnie w
Jaenschwalde od lat są suche, że pola i lasy wysychają – pozostaje na marginesie uwagi.
Gdzie był Pan Panie Herkner kiedy aktywnie protestowaliśmy w naszym łużyckim interesie?
Pana redakcja przedstawiała także fałszywie wbrew oczekiwaniom alternatywne źródła
energii – energię wiatru, słońca i innych odnawialnych źródeł. I wreszcie, „który ekonomista
pozbyłby się 2/3 węgla tak po prostu do atmosfery?” Chyba żeby było wystarczająco dużo
głupców, którzy za 1/3 reszty i za ten cały brud bardzo drogo płacą”.
Mamy już dosyć patrzenia na to, jak spalana jest nasza ojczyzna!
Lutz Dotzauer, Janschwalde-Ost
Ad. 5 Aktualności „Klima-camp”
Obóz, który dotychczas trwa w Cottbus planuje publikacje własnych informacji dotyczących
Klima-camp na stronie www.lausitzcamp.info.
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