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Przedmowa 
 
Drogie Obywatelki i Obywatele Brandenburgii, 
 
coraz więcej ludzi wybiera Brandenburgię na swój dom, co stawia nas przed ogromną szansą. W szczególności młode rodziny chcą osiedlać się 
tam, gdzie ich dzieci mogą wzrastać w bezpiecznych i solidnych warunkach. 
 
Brandenburgia mogłaby właściwie patrzeć w przyszłość całkiem optymistycznie, jednakże polityka popełniła w ostatnich latach wiele błędów 
- likwidowano dworce, zamykano szkoły, zmniejszano liczbę funkcjonariuszy policji we wsiach i miastach. Dziś również nie brakuje problemów 
i przeszkód. Rodziny nie dostają zezwoleń na budowy domów, w wielu miejscach zasięg komórkowy jest w opłakanym stanie, a w szkołach ze 
względu na niewystarczającą ilości nauczycieli odwoływane są lekcje. Czego teraz potrzeba Brandenburgii to polityka, która wysłucha i 
zatroszczy się o potrzeby wszystkich jej mieszkańców. 
 
Brandenburgia zasługuje na rząd, który w nią wierzy, na rząd, który wspiera wiejskie szkoły, kształci fachowców jutra, odciąża przedsiębiorców, 
zwraca miastu policjantów, przyłącza cały kraj do sieci komórkowej i inwestuje w system opieki zdrowotnej oraz opiekę w podeszłym wieku. 
 
Partia CDU w Brandenburgii wierzy, że wszystkie regiony naszej małej ojczyzny zasługują na rozwój. Wspólnie chcemy podjąć potrzebne kroki 
i wykorzystać wszelki potencjał, by tak się stało. Chcemy, by w całej Brandenburgii przedsiębiorcy zakładali firmy, rodziny budowały domy i 
bezpiecznie wychowywały dzieci. 
 
Chcemy rozwoju całej Brandenburgii. 
Ingo Senftleben  
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BRANDENBURGIA KRAJEM SZKOLNICTWA 
 
PONIEWAŻ CHCEMY NAJLEPSZYCH MOŻLIWOŚCI DLA NASZYCH DZIECI.  
 
 
Dzieci mają obowiązek chodzenia do szkoły, a państwo ma obowiązek zagwarantowania im jakościowo dobrego wykształcenia. Jednak 
zbyt wielu młodych ludzi opuszcza szkołę przed jej ukończeniem. Chcemy, by na tym obszarze Brandenburgia świeciła innym krajom 
związkowym przykładem. 
 
Wyprawka szkolna: Wszyscy rodzice powinni móc cieszyć się razem ze swoimi dziećmi z rozpoczęcia edukacji nie martwiąc się o koszty. 
Dlatego każdy pierwszoklasista dostanie dofinansowanie na niezbędne wydatki takie jak: tornister, elementarz, piórnik i worek na wychowanie 
fizyczne. 
 
Zdrowe posiłki z regionalnych produktów: Chcemy, by szkolne i przedszkolne obiady były przygotowywane z regionalych produktów. 
Finansową nadwyżkę pokryje rząd. 
 
Inkluzja bez iluzji: Dzieci i młodzież ze szczególnymi trudnościami nie muszą uczęszczać do szkół specjalnych. Jednakże, aby było to możliwe, 
potrzebne są mniejsze klasy i odpowiednio wykształcona kadra. Inkluzja odnosi bowiem sukcesy wtedy gdy lekcja dostosowana jest do potrzeb 
wszystkich uczniów. 
 
Porównywalny poziom nauczania: Wielu rodziców nie potrafi pogodzić się z politycznie ugruntowanymi nierównymi szansami rozwoju dla 
swoich pociech. Aby to zmienić, chcemy wprowadzenia jak najbardziej ujednoliconego systemu nauczania. 
 
Skuteczna nauka: Zapewniająć naukę w klasach o profilach politechnicznych w szkołach średnich, przygotujemy uczniów i uczennice jeszcze 
skuteczniej do pracy zawodowej. Dołożymy wszelkich starań, by każdy młody człowiek ukończył szkołę.  
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ROZWÓJ CAŁEJ BRANDENBURGII 
 
PONIEWAŻ NASZ KRAJ JEST PEŁEN MOŻLIWOŚCI. 
 
 
Brandenburgia może rozwijać się w całej swojej okazałości. Nie chcemy polityki, która faworyzuje jedynie prowincje wokół Berlina i nie 
zwraca uwagi na regiony wiejskie. Dla nas ważne są szanse, a nie zakazy. 
 
Ponowne negocjacje: Ówczesne plany rozwoju Brandenburgii i Berlina nie uwzględniają wszystkich regionów, przez co stają się one 
hamulcem, a nie motorem napędowym. Dlatego Narodowy Plan Rozwoju Regionu Stołecznego i Okolic musi zostać wycofany i wdrożony 
dopiero po ponownych negocjacjach obu krajów związkowych. Chcemy dla Brandenburgii jak największego rozwoju. 
 
Dofinansowanie kształcenia zawodowego: Egzamin Mistrzowski gwarantuje konsumentom jakość i daje zakładom rzemieślniczym 
możliwość kształcenia przyszłych fachowców. Możliwością zaciągnięcia kredytu edukacyjnego ułatwimy nabycie tytułu Mistrza. 
 
Dodatkowe euro dla ojczyzny: Chcemy, by każdy okręg administracyjny otrzymał dodatkowo rocznie na mieszkańca kwotę co najmniej 5 
euro. Tym sposobem obywatelki i obywatele będą mieli większe finanse do przeznaczenia na regionalne wydatki np. organizację imprez, 
wspieranie lokalnych stowarzyszeń czy kultywowanie lokalnych obyczajów. 
 
Łużyce wzorem zmian strukturalnych: Brandenburski region energii potrzebuje nowych perspektyw, dlatego dążymy do stworzenia 
Ministerstwa Regionu Łużyc i Innowacji. Wielkie zmiany powinny dziać się tam, gdzie ich źródło. Ponieważ chcemy, by Łużyczanie zachowali 
swoje domy, nie pozwolimy więcej na znikanie wiosek z map.  
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ZDOLNE DO DZIAŁANIA PAŃSTWO 
 
PONIEWAŻ BEZPIECZEŃSTWO TO DOBRE UCZUCIE. 
 
 
Ludzie nie tylko chcą, ale i muszą móc zaufać państwu. To również nasza obietnica: państwo, które spełnia swoje obowiązki, a jednym z 
głównych jest ochrona swoich obywateli i obywatelek. 
 
Aktywne dbanie o bezpieczeństwo: Brandenburgia potrzebuje większej ilości policjantów w obrębie całego kraju związkowego - przede 
wszystkim w rejonach szczególnie dotkniętych przestępczością, w komunikacji miejskiej i w terenach przygranicznych, szczególnie nocą. 
 
Silne państwo prawa: Postępowania sądowe trwają w Brandenburgii zbyt długo. Przestępcy muszą być karani z większą konsekwencją i w 
szybszym trybie. Dlatego potrzeba nam więcej sędziów, prokuratorów i innych pracowników sądownictwa. 
 
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: Nasze społeczeństwo ma obowiązek być wsparciem dla tych, którzy dbają o 
bezpieczeństwo i poświęcają się dla innych. Strażacy i służby ratunkowe mają prawo do pracy z nowoczesnym osprzętem, dlatego z nami każdy 
dostanie swoje własne odpowiednie wyposażenie ochronne. 
 
Opieka nad oddziałami gotowości i ratownikami: Na przemoc wobec naszych odważnych wolontariuszy i ratowników będziemy reagować 
bezwzględnie. Naszym zamiarem jest zaostrzenie prawa w stosunku do sprawców i obciążenie ich kosztami odszkodowań za wyrządzone 
krzywdy.  
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MOBILNA BRANDENBURGIA 
 
PONIEWAŻ CHEMY RUSZYĆ Z MIEJSCA.  
 
 
Tylko dzięki nowoczesnej i sprawnej infrastrukturze gospodarka może iść do przodu. W kraju, w którym mieszkańcy na co dzień 
dojeżdżają do szkoły i pracy, infrastruktura ma wpływ na jakość życia setek tysiący ludzi i ich rodzin. 
 
Mobilność 30-60-90 w całym kraju: Transport miejski i podmiejski musi dowieść, że swoją nazwę nosi nie przypadkiem. Potrzebujemy więcej 
połączeń kolejowych w całej Brandenburgii. Berlin jako stolica musi być osiągalna ze swoich peryferii w 30 minut, ze wszystkich większych 
miast w 60 minut, a z regionów wiejskich w 90 minut. 
 
Koniec z korkami: Z powodu często kiepskiego stanu dróg, korków i budów cierpią najbardziej ci, którzy regularnie muszą dojeżdżać. 
Rozbudujemy drogi międzymiastowe szybciej i sprawniej niż miało to miejsce dotychczas. 
 
Finansowaniu dróg z kieszeni mieszkanców mówimy nie: Opłaty z tego tytułu są nie w porządku, dlatego zniesiemy je od 1. stycznia 2018 
wstecz. Na budowy dróg miasta i gminy otrzymają od rządu rekompensatę, która pokryje poniesione koszty. 
 
Zasięg komórkowy i internet dostępne wszędzie: Kto płaci sto procent ceny swojego rachunku za telefon komórkowy, temu należy się sto 
procent zasięgu. W gminach gdzie zasięgu brakuje, zapewnimy go budując własne przekaźniki.  
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OJCZYZNA WSZYSTKICH GENERACJI 
 
PONIEWAŻ WSPÓLNIE WSZYSTKO STAJE SIĘ PROSTSZE. 
 
 
Brandenbrugia to różnorodny kraj o wielu obliczach, a każda z generacji ma swoje indywidualne potrzeby. Wierzymy, że każda z nich 
zasługuje na wsparcie. Dlatego chcemy budować naszą ojczyznę tak, by wszyscy mieszkańcy Brandenburgii czuli się tu dobrze i chcieli 
tu żyć. 
 
Tak dla własnego domu: Chcemy, by młodzi ludzie wybierali Brandenburgię na swój dom. Znosząc podatek od nabycia nieruchomości dla 
rodzin z dziećmi pomożemy im spełniać marzenia o własnych czterech ścianach. 
 
Podstawowe zabezpieczenie dla dzieci: Wszystkie nasze dzieci powinny dorastać w bezpiecznych warunkach. Dla nas oznacza to, że żadne 
dziecko nie może żyć w biedzie, materialnej czy emocjonalnej. 
 
Podstawowa emerytura: Wielu ludzi żyjących w Brandenburgii pracowało przez całe swoje życie, wychowało tu dzieci i opiekowało się innymi 
członkami rodziny. Cały ten wkład chcemy godnie uhonorować i w związku z tym jesteśmy za wprowadzeniem emerytury podstawowej. 
 
Wsparcie dla rodzin: Stworzymy punkty wsparcia, w których rodziny będą mogły zgłosić się po pomoc i poradę ze strony federalnej, kraju 
związkowego i gminy. 
 
Więcej lekarzy na wsiach: Wyższa Szkoła Medyczna w Brandenburgii zalicza się do jednego ze sztandarowych projektów - w naszym kraju 
tylko tam można studiować medycynę. Dotacjami i stypendiami chcemy zachęcić młodych ludzi do tego, by jako lekarze osiedlali się w 
Brandenburgii. 
 
Więcej opieki: Chcemy, by wszyscy starsi ludzie mieli odpowiednią opiekę, ale by tak się stało potrzebujemy więcej wykwalifikowanego 
personelu. Własnym programem inwestycyjnym stworzymy do tego warunki. Przez dofinansowanie zmniejszymy kwotę, którą zdani na pomoc 
innych muszą aktualnie pokrywać sami za opiekę.  
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ROLNICTWO I RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA 
 
PONIEWAŻ WIEMY, ŻE SĄ NIEROZŁĄCZNE. 
 
 
Brandenburgia potrzebuje silnej, nowoczesnej i lokalnej gospodarki rolnej. Docenimy i wesprzemy naszych rolników w ich pracy i 
zmaganiach, nie zapominając o naturze i środowisku. 
 
Silne rolnictwo: Aby istniejące gospodarstwa miały rację bytu również w przyszłości, potrzeba wsparcia w szczególności młodym rolnikom. 
Grunty orne mają służyć przede wszystkim brandenburskim rolnikom. 
 
Zapobieganie kryzysom: Umiejętne zarządzanie ryzykiem jest dziś wyjątkowo cenne. Rolnicy muszą zabezpieczać się przede wszystkim 
wtedy, gdy warunki sprzyjają, a im samym dobrze się wiedzie. My z naszej strony obstajemy za wolnymi od podatku funduszami rezerwowymi. 
 
Pasy kwiatów i wsparcie dla pszczelarzy: Pszczoły i inne owady są niezbędne do funkcjonowania ekosystemu. Dlatego wspieramy tworzenie 
specjalnych pasów kwiatów. Wypowiadamy się również za ochroną źródeł utrzymania pszczelarzy. 
 
Koegzystencja wilka i człowieka: Dla nas ważny jest tak samo będący pod ochroną wilk jak i wypasanie zwierząt hodowlanych na łąkach. 
Polowania kontrolowane muszą być jednak dozwolone, a odszkodowania wynikające ze strat w gospodarstwach zapewnione.  
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STOSUNKI Z POLSKĄ 
 
PONIEWAŻ JESTEŚMY DOBRYMI SĄSIADAMI. 
 
 
Brandenburgia pielęgnuje z Polską dobre stosunki. Jest w nich potencjał, by mogły one zacieśnić się jeszcze bardziej. Dotyczy to miast i 
gmin, sfery handlu i gospodarki, jak również systemu oświaty. 
 
Dlatego krokiem w dobrą stronę jest rozszerzenie programu nauczania o język polski i lekcji o historii i kulturze naszego polskiego sąsiada. 
Potrzeba nam więcej połączeń kolejowych i dróg łączących nasze kraje, jak i jeszcze skuteczniejsza kooperacja w sprawach bezpieczeństwa. 
Tylko dzięki wspólnej pracy oraz wymianie naszych policjantów i prokuratorów uda nam się skutecznie walczyć z przestępczością 
transgraniczną. Oprócz tego dążymy do stworzenia wspólnych przygranicznych grup pracowniczych.  



9	
	

Pierwszego września odbędą się wybory do Landtagu Brandenburgii. Również Państwo możecie oddać swój głos i przyczynić się do tego, 
by cała Brandenburgia przeżyła rozkwit. 
 
Brandenburgia potrzebuje rządu, który pokłada w niej nadzieje i troszczy się o zachowanie jej różnorodności. Naszym programem wyprawki 
szkolnej i programem inwestycyjnym wspierającym opiekę w podeszłym wieku chcemy wzmocnić więzi w społeczeństwie. Zainwestujemy w 
sprawną infrastrukturę i nowoczesne rolnictwo. Jesteśmy za silnym państwem prawa i porządku, a naszą ojczyznę chcemy kształtować tak, by 
każdy jej mieszkaniec czuł się tu dobrze. 
 
Jako Premier chciałbym kroczyć tą drogą razem z Państwem. 
Dlatego proszę o Państwa wsparcie! 
 
Ingo Senftleben 
Przewodniczący CDU Brandenburgii 
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