■■

Od 2010 roku, mamy w NRW blisko 730.000 tys. nowo
zatrudnionych z ubezpieczeniem społecznym. Liczba
bezrobotnych jest najniższa od 23 lat.

■■

W szkołach całodziennych wzrosła liczba miejsc do
blisko 305.000 tys. Daje to przyrost o 80.000 tys.
miejsc od roku 2010. W celu poprawienia warunków
nauczania stworzyliśmy dodatkowo 7.200 tys. miejsc
pracy dla nauczycieli, zmniejszyliśmy wielkość klas,
zreformowaliśmy program kształcenia nauczycieli i
zainwestowaliśmy w pracę pedagogów socjalnych w
jednostkach szkolnych.

■■

■■

■■

Nie dopuścimy do postulowanego przez CDU i FDP
ponownego wprowadzenie opłat wza studia.
Nasz program „Dyplom – planowanie kariery”
umożliwia wszystkim uczniom przejście od nauki w
szkole do nauki zawodu czy studiów. Do końca roku
szkolnego 2018/19 zamierzamy dotrzeć z programem
do ponad 500.000 tys. uczniów klas od 8 do 10 we
wszystkich szkołach ponadpodstawowych.
Wielonarodowość jest realnością w NRW i należy
do samoświadomości nowoczesnej społeczności
imigracyjnej. Dlatego nie dopuścimy do tego, aby
podwójne obywatelstwo było ograniczone lub też
zniesione. A tego domaga się CDU.

NASZE CELE DLA NRW
■■

Do roku 2022 zniesiemy całkowicie opłaty za
przedszkola w podstawowym czasie pracy,
ponoszone przez rodziców i stworzymy jeszcze
lepszą jakościowo opiekę oraz większą elastyczność
odnośnie godzin otwarcia przedszkoli.

■■

Do roku 2030 przeznaczymy 14 miliardów euro na
zlikwidowanie korków na naszych autostradach.

■■

Roczne zatrudnienie nowych pracowników w
policji wzrosło z 1.700 tys. (w roku 2010) do 2.000
tys. (w roku 2017). W przyszłości liczba policjantów
wzrośnie do 2.300.

■■

Zniesiemy opłaty za kształcenie mistrzowskie.

■■

Szybki internet: do roku 2018 będzie przynajmniej
50MBit/s na rozległym terenie, a do roku 2026 jedno
gigabajtowa sieć światłowodowa w NRW.

■■

Postaramy się o przystępne bilety lokalnej komunikacji publicznej dla uczniów szkół zawodowych.
Zainwestujemy przynajmniej 8 miliardów euro w
utrzymanie i rozbudowę infrastruktury kolejowej i
modernizację dworców.

■■

Dla długotrwale bezrobotnych zwiększymy ilość
dofinansowanych miejsc pracy.

W celu otrzymania dalszych informacji
prosimy o kontakt:
NRWSPD · Kavalleriestraße 16 · 40123 Düsseldorf
Telefon: 0211 13622-300 · E-Mail: info@nrwspd.de
www.nrwspd.de
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NASZ PLAN-NRW FUNKCJONUJE

#NRWIR

PLAN-NRW

14 maja odbędą się wybory do
Landtagu NRW. Oba głosy na SPD!

DRODZY WSPÓŁOBYWATELE,
14 maja 2017 odbędą się wybory do Landtagu w
Nadrenii Północnej – Westfalii. My, SPD, mamy
konkretny plan dla naszego kraju związkowego.
Nadrenia Północna – Westfalia jest silnym krajem
związkowym!

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?
Wybierać mogą wszyscy obywatele, którzy osiągnęli 18 rok
życia, posiadają niemieckie obywatelstwo i mieszkają w
Nadrenii Północnej – Westfalii przynajmniej 16 dni przed
rozpoczęciem się wyborów do Landtagu.

PLAN-NRW
Z naszą zapobiegawczą polityką „Nie zapomnieć
o żadnym dziecku” stworzymy więcej szans dla
wszystkich dzieci. Od roku 2010 zainwestowaliśmy
200 miliardów euro w temat przyszłości numer
jeden: w dzieci, w wykształcenie i w rodziny. Od tego
czasu podwoiła się ilość miejsc w przedszkolach;
dodatkowo 80.000 tys. dzieci otrzymało miejsce w
szkole całodziennej; w NRW jest o 230.000 tys. więcej
studiujących. Na remonty szkół przeznaczyliśmy
dodatkowo dwa miliardy euro.

JAK MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ
W WYBORACH?
Istnieją trzy możliwości głosowania:
W lokalu wyborczym, w niedzielę wyborczą
14 maja 2017.
W powiadomieniu o wyborach znajduje się dokładny
adres i miejsce Państwa lokalu wyborczego, gdzie
w dniu wyborów, pomiędzy godziną 8 a 18, mogą
Państwo oddać swój głos. W tym celu należy przynieść
powiadomienie wyborcze oraz dowód osobisty.

Dzisiaj tak wielu ludzi ma pracę, jak nigdy przedtem.
Również dlatego, że nasza gospodarka jest
odpowiednio ustawiona na wyzwania przyszłości.
My w NRW pokazywaliśmy zawsze, że umiemy
organizować przemiany. NRW jest i pozostanie
gospodarczo najsilniejszym krajem związkowym
w Niemczech, z jego nowatorskimi zakładami
przemysłowymi i nowoczesnymi przedsiębiorstwami.

Po krótkim sprawdzeniu Państwa powiadomienia
wyborczego, pracownicy komisji wyborczej wydadzą
Państwu kartę do głosowania. Z tą kartą do głosowania
udadzą się Państwo do kabiny wyborczej, aby osobiście
i tajnie oddać swój głos. Następnie zaznaczają Państwo
krzyżyki na karcie do głosowania, którą po złożeniu
wrzucą Państwo do urny wyborczej.

To jest nasz plan dla Nadrenii Północnej-Westfalii.
Ten plan chcemy dalej realizować.

Osoba, która ze względu na upośledzenie lub
nieumiejętność czytania, potrzebuje pomocy, może
zabrać ze sobą zaufaną osobę do kabiny wyborczej.

Najserdeczniej pozdrawiam,
Wasza
Wahlamt

Hannelore Kraft

W biurze wyborczym - głosujemy już wcześniej
Alternatywnie mogą także Państwo głosować przed
terminem wyborów, przed 14 maja 2017, w biurze
wyborczym, w Waszej miejscowości. Do tego celu

potrzebują Państwo powiadomienie wyborcze oraz
dowód osobisty. Po zapytaniu zgłoszonym w ratuszu
otrzymają Państwo informacje, gdzie znajduje się
biuro wyborcze i w jakich godzinach mogą Państwo
tam głosować.
Pocztą – głosowanie z domu
Jeżeli są Państwo w dniu wyborów nieobecni w domu
lub nie mają możliwości głosowania, mają Państwo
możliwość, za pomocą powiadomienia wyborczego,
które będzie od połowy kwietnia wysyłane przez
stosowną administrację, złożenia wniosku odnośnie
głosowania listownego.
W tym celu należy wypełnić przysłany formularz
i odesłać go do biura wyborczego. Taki formularz
można zamówić również listownie, faksem lub
mailem (podając nazwisko, adres i datę urodzenia).
Następnie otrzymają Państwo formularze do
głosowania listownego i mogą wygodnie z domu
w ten sposób głosować.

ILE GŁOSÓW MOGĘ ODDAĆ?
Można oddać dwa głosy.
Oddając głos pierwotny wybierają Państwo osobę
z Waszego okręgu wyborczego, która kandyduje do
Landtagu Nadrenii Północnej – Westfalii.
Oddając głos wtórny decydują się Państwo – niezależnie
od głosu pierwotnego – na jedną z partii, która przystąpiła
do wyborów do Landtagu w NRW i która znajduje się na
karcie wyborczej.
Z karty wyborczej musi jednoznacznie wynikać, na jaką
kandydatkę lub kandydata (głos pierwotny) i na jaką
partię (głos wtórny) Państwo głosują.

