Angažowani.

Za Budyšin.

Budyšin ma zaso rozrosć!
Wólbny program CDU w Budyšinje za wólby měšćanskeje rady
a radow měšćanskich sydlišćow 26. meje 2019
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Naša WIZIJA: Budyšin ma zaso rozrosć!
Budyšin steji před wulkimi wužadanjemi. Zo móhli so tute z rozsudźenosću zmištrować, su spušćomnosć a dowěra do
ludźi, do zarjadnistwa a do měšćanskeje politiki trěbne. Za to steji CDU ze swojimi kandidatkami a kandidatami. W
přichodnych lětach stajimy wažne wuhibki za Budyšin. Chcemy, zo so Budyšin mjez rosćacej krajnej stolicu Drježdźanami,
Łužicu a jeje změnami kaž tež z jeho bliskosću k pólsko-čěskej namjeznej kónčinje na nowe wašnje pozicioněruje a z
tutoho połoženja profituje.
Při tym stejimy jasnje za rozrost město dalšeho woteběranja. Stejimy za politiku, kotraž wuznam Budyšina we wuchodosakskim rumje a zwonka njeho zaruči. Naša wizija wo Budyšinje je tajka, zo je to město, kotrež tudyše firmy podpěruje
a nowych předewzaćelow za sebje zahorja. Město, kotrež młodym swójbam městno poskićuje a ze swojimi jednanjemi
a poskitkami wujasni, zo su woni tu witani. Město, kotrež sej předstajamy, zrozumi přichilnosć wobydlerjow jako šansu.
Wužiwamy digitalizaciju aktiwnje za lěpšu informaciju a za wjace bliskosće k wobydlerjam.
Ludźo w Budyšinje dźěłaja mócnje za swój přichod. Woni su sej měšćansku politiku zasłužili, kotraž k swojim wobydlerjam
steji, z angažementom za nich dźěła a město eficientnje wjedźe.
W zašłych lětach smy jako CDU w Budyšinje hišće sylnišo zwisk k Budyšankam a Budyšanam pytali a na jich problemy a
přeća słuchali. Tutym chcemy so z našim programom za Budyšin w přichodnych lětach wěnować.

Přetož: Je čas za nowe skutki. Je na času za CDU.
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Tak Budyšin rosće!

Naše ZAMĚRY za město
1. Budyšin njesmě so wotpowěsnyć!
Z bliskej strukturnej změnu we Łužicy a rozrostom Drježdźan so karty we wuchodosakskim rumje znowa měšeja. Ekspandowaca krajna stolica je ze swojimi razantnje stupacymi podružemi a płaćiznami
za twarske ležownosće přeco bóle na wokolny kraji pokazana. Nowe zasydlenja w Drježdźanach
a wokoło Drježdźan kaž chipowa fabrika firmy Bosch, Daimler-dźowka Deutsche ACCUMOTIVE a
cyberowy institut Fraunhoferskeje towaršnosće budu tutón trend zesylnić. Ze strukturnej změnu w
brunicowym rewěrje nastanu w sewjeru nowoty. Město Budyšin budźe z nami w tutych procesach
swoju něhdy wodźacu rólu we wuchodosakskim rumje znowa zdobyć. Chcemy naše město jako dźěl
noweje wobydleneje wokoliny wokoło Drježdźan a jako wažny akter w třiróžku Drježdźany, Łužica a
Pólska/Čěska pozicioněrować. Hdyž město tutón proces dale zaspi, budźe so wone w naslědnych
lětdźesatkach w přiběracej měrje w njewažnosći zhubić.

1
Tobias Schilling

2
Karsten Vogt

2. Nowe móžnosće bydlenja za Budyšanow
Kóžde lěto přećahnu młode swójby z Budyšina do wokolnych gmejnow. Tutón trend dyrbi so
zadźeržeć. Zasadźimy so za to, zo so městna za swójske domy wotkrywaja a zo so wjace atraktiwnych podružnych bydlenjow za swójby twari.
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3
Anne-Christin Eule

3. Wjace městna za kubłanje

4

Matthias Knaak

Budyske zakładne šule su hižo lěta dołho přepjelnjene – na košty našich najmłódšich šulerjow.
Wjele našich zakładnych šulerjow jězdźi kóždy dźeń do druhich gmejnow. Zasadźimy so za to, zo
so nowa zakładna šule na ležownosći něhdyšeho Perfecta-areala tak spěšnje kaž móžno natwari.
Tež potrjebu noweje wyšeje šule dale wobkedźbujemy a jeli trěbnje ju twarimy. Dokelž wuknje na
měšćanskich wyšich šulach a na gymnazijach wjele šulerjow z druhich gmejnow, ma so přewzaće
tutych šulow do nošerstwa wokrjesa diskutować. Wuwiće porodowych ličbow njesmě so hladajo na k dispoziciji stejace pěstowarske městna zanjechać. Za wšitke kubłanske a hladanske
zarjadnišća ma so potrjeba přez město Budyšin bóle z widom do přichoda planować hač dotal.

4. Wušikne zasydlenje hospodarskich zawodow
5
Heinrich Schleppers
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Elisabeth Hauswald

Nalěwo a naprawo Budyšina zasydla so nowe firmy. Budyšin při tym prawidłownje prózdny wuńdźe.
Chcemy tudyše předewzaća podpěrać. Přez so hodźace zasydlenja we wotpowědnych hospodarskich branšach tworimy nowe dźěłowe městna w měsće. Za to chcemy hospodarske spěchowanje
města Budyšin na nowej noze stajić a ležownosće, přemysłowe rumnosće a běrowowe płoniny
za zasydlenja wuwiwać. Budyšin ma nimo toho za młodych předewzaćelow a załožerjow firmow
wosebje atraktiwny być, na přikład přez aktiwnu podpěru priwatnych załožićelskich centrow a inkubatorow zhromadnje ze zwjazkami a lokalnymi inwestorami. Zhromadnje ze zamołwitymi za personal w Budyskich předewzaćach ma so na tym dźěłać, wjace fachowcow do Budyšina nawabić.
Wabjenje za Budyšin jako hospodarske stejišćo je njeparujomnje.
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5. Južne přiwjazanje při dwórnišću spěchować!
Ze saněrowanjom Budyskeho dwórnišća so tuchwilu nowe wrota za Budyske měšćanske
wuwiće wotewrjeja. Južny wobłuk, dźensniša ležownosć nakładneho dwórnišća, skića enormny potencial za dalši rozrost města a za lěpše přiwjazanje dwórnišća na zjawny wobchad.
Budźemy so za to zasadźeć, zo město we wothłosowanju z Němskej železnicu a z wokrjesom
Budyšin nanajspěšnišo trěbne wuměnjenja za wuwiće płoniny twori.
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Rolf-Alexander Scholze

6. Za digitalizaciju, kotraž je ludźom k wužitku
Přichodne pjeć lět budźemy za to wužiwać, zo by so měšćanske zarjadnistwo ze swojimi poskitkami digitalizowało. Digitalizaciju zrozumimy při tym jako hišće lěpši serwis za ludźi w Budyšinje.
Přeco wjace posłužbow zarjadnistwa měli so ze smartfonom abo ličakom wužiwać móc. Jako
prěnje posłužby chcemy wobydlerski informaciski system za transparentne dźěło měšćanskeje
rady a měšćanskeho zarjadnistwa, přizjewjenski onlinesystem za pěstowarske městna kaž tež
płaćenje parkowanskeho popłatka přez smartfony na puć přinjesć. Tež njedostatki na pućach,
hrajkanišćach a zelenišćach města maja so přez smartfony přizjewić móc.
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Dr. Dirk Lübke
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Denise Hierl

Přimamy so gratu!

Naše PROJEKTY za Budyšin
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Andreas Rentsch

1. Spěchowanje towarstwow zwyšić!
Tysacy Budyšanow angažuja so w stach towarstwach. Tute wukony chcemy sylnišo hódnoćić a
wobstejace towarstwowe spěchowanje zwyšić.

2. Přiměrjene přinoški za pěstowarske městna!
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Joachim Ziesch

Město wužiwa swoje móžnosće za postajenje staršiskich přinoškow za žłobikowe a pěstowarske
městna zwjetša hač k zakonsce postajenej najwyšej hranicy. Chcemy, zo so tute přinoški pod
najwyšu hranicu zniža.

3. Zwyšenje wobydlerskeho fonda!
Wot CDU iniciěrowany wobydlerski fond ma so wutwarić. Zběranje idejow a wuběr projektow
budźe so w přichodźe hišće transparentnišo přewjesć. Zasadźimy so za to, zo móže so w přichodźe
wjace projektow spěchować. Za to ma so budget wot 10.000 na 20.000 eurow w lěće powyšić.
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A. Piętak-Malinowska
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4. Nowe šansy za spjaty jězor!
Za dobre wuwiće při spjatym jězorje je najwjetši čas, stary wobtwarjenski plan z 90tych lět
narunać. Tutón ma idejam hižo zasydlenych přemyslnikow a tež nowym poskićowarjam wjace
ruma k zwoprawdźenju dać. W přichodnych lětach budźemy wodowód za pitnu wodu kaž tež
zjawne nuzniki twarić.
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Katja Gerhardi

5. Škit před wulkej wodu polěpšić!
Wulka woda a sylny dešć stej w zašłych lětach njesnadne škody načiniłoj. Zasadźimy so za
měšćanski management wulkeje wody, kotryž procesy pospěši a so zhromadnje ze wšěmi
wobdźělenymi wo lěpši škit stara.

6. Lěpše busowe zwiski!
W měsće a předewšěm w gmejnskich sydlišćach su ludźo wot dobrych busowych zwiskow
wotwisni. Zhromadnje z wokrjesom Budyšin budźemy so za lěpše přiwjazanje zasadźeć.
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Yvonne Wilke

7. Spěšnišo do Drježdźan!
Podpěramy wšitke aktiwity za elektrifikaciju železniskeje čary mjez Drježdźanami a Zhorjelcom
kaž tež za krótši jězbny čas a časćiše zwiski.
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Arno Glauch

8. Wěste puće před šulemi a seniorowymi domami!
Najmłódši a najstarši wobydlerjo Budyšina zasłuža sej najwyšu wěstotu. Přinjesemy profesionelne
přepruwowanje wobchadnych strachow před Budyskimi šulemi a seniorowymi domami na puć.
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Monika Vetter

9. Poršec łuki młodźinje spřistupnić!
Zelenišćo při Sprjewi bu hižo prjedy za wólnočasne zabawy Budyšanow wužite. Wosebje młodostni
w Budyšinje trjebaja tajke městno, kotrež hodźi so bjez wjele dźěła wužiwać. Chcemy Poršec łuki
jako wólnočasne městno za młodych ludźi wuwiwać.

10. Lěpše wuměnjenja za přebytk podłu Neujoweje promenady!
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Carsten Kalauch

Wot Zhorjelskeho překupca Johanna Friedricha Neuja před 155 lětami financowana promenade mjez Dróhu Při bělenišćach a Humboldtowym hajom słuša k najwoblubowanišim
wočerstwjenišćam města. Budźemy areal za Budyšanow zaso spřistupnić a přebywansku kwalitu tutoho wažneho ruma bliskeho wočerstwjenja zwyšić.

11. Wjace móžnosćow soburěčenja za serbsku ludnosć!
Serbska rěč a kultura kaž tež serbske tradicije so jako dźěl žiwjenja w našim měsće hódnoća a
spěchuja. Tohodla chcemy wobstejacy serbski dźěłowy kruh w měšćanskej radźe k serbskemu
wuběrkej z wěcywustojnymi wobydlerjemi pozběhnyć.
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René Hempel
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12. Wjace nabiwanskich stacijow za elektriske awta w měsće!
Chcemy město na nowy čas elektriskeje mobility přihotować. Za to su wšelake nabiwanske stacije
wot zjawnych a priwatnych poskićowarjow trěbne. Zasadźimy so za to, zo Budyske měšćanske
zarjadnistwo tute planowanje naměsto Budyšin doprědka čěri a z tym puće za wužiwarjam
přichilenu elektrisku mobilitu w měsće hruba. Při tym maja so tež bjezpłatne parkowanišća za
elektriske awta poskićeć.
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Steffen Roschek

13. Žitne wiki přetworić!
Žitne wiki liča z jich połoženjom k najbóle frekwentowanym naměstam města. Chcemy tute
naměsto hišće atraktiwnišo za wobydlerjow wuhotować. K tomu słušeja powjerch, kotryž njeslepi a kiž njeje hładki, nowe płoniny za hrajkanje a k sedźenju kaž tež dalše wozelenje naměsta.

14. A4 wutwarić a škit před haru polěpšić!
Podpěramy iniciatiwy za wutwar A4 hač do Budyšina. Tam bydlace maja so přez wobmjezowanja spěšnosće a nowe haroškitne murje lěpje před wobchadnej haru škitać.
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Michael Kobalz

15. Areal wokoło Króny wuwić!
Na iniciatiwu CDU móžeše sej město měšćansku halu „Krónu“ za dalše wuwiće města zaručić.
Doniž njeje doskónčne wužiwanje wujasnjene, ma so měšćanska hala za kulturne zarjadowanja
wužiwać. Za to ma so dźowkowa towaršnosć Budyskeje bydlenjotwarskeje towaršnosće załožić
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Manfred Lüdtke

a so jako měšćanska twarska towaršnosć z pomocu partnerow wo přenajenje starać. Zdobom ma wona kupej, planowanju, wuwiwanju a zwičnjenju ležownosćow słužić, zo bychu so
měšćanske cile wuwića zwoprawdźeć móhli.
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Paul Gutsche

16. Wjace městna za šulski sport a sportowe towarstwa!
Budyske šule a sportowe towarstwa trjebaja dosć městna. Wobstejace sportowanišća hižo
njedosahaja. Budźemy dalewjedźenje měšćanskeho planowanja sportowanišćow podpěrać a
nowu sportownju twarić.

17. Partnerstwa z druhimi městami pěstować!
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Heide-Simone Barth

Kóždy pohlad přez kromu talerja čini derje – to płaći tež za partnerstwa, kiž Budyšin z
městami w Němskej, Pólskej, Čěskej a Francoskej pěstuje. Chcemy tule wuměnu wožiwić a ze
spěchowanskimi programami města wutwarić. K tomu liči tež posrědkowanje rěčnych kompetencow.

18. Nowu gratownju za wohnjowu woboru w Słonej Boršći!
Dźěło kameradow dobrowólneje wohnjoweje wobory w Słonej Boršći so přez saněrowanja
potrěbnu gratownju poćežuje. Zasadźimy so za to, zo so planowanja za nowotwar abo
saněrowanje spěšnje do nadawka dadźa a wuměnjenja na městnje polěpša.
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Tino Biele
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19. Dróhu mjez Małym Wjelkowom a Lubochowom wutwarić!
Přiwjazanje Lubochowa Małemu Wjelkowej kaž tež lěpša docpějomnosć sportnišća w Małym Wjelkowje za pěškow stej za nas wažnej naležnosći. Zasadźimy so za to, zo so wobšěrny wutwar hač
do 2024 realizuje. Znajmjeńša ma so sportnišćo z jednorymi srědkami za pěškow na Mały Wjelkow
přiwjazać.
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Bodo Thiemann
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Veit Richter

Za to stejimy!
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Frisch Jens

Naše POZICIJE
1. Wróćo k wěcownemu dźěłu w měšćanskej radźe
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Ansgar Hoffmann

Rozrost trjeba spušćomnosć a dowěru. Woboje njeběše w poměrje mjez měšćanskej radu a
měšćanskim zarjadnistwom w zašłych lětach w trěbnej měrje date. Budźemy tuž na to dźiwać,
zo so naležnosće města zaso do srjedźišća stajeja. Měšćanska rada njeje tež městno za ideologiske ataki populistow a jich přećiwnikow. Njewotwisnje wot politiskeho lěhwa ma dźěło za
derjeměće ludźi w Budyšinje na prěnim městnje stać.

2. Lěpše zhromadne žiwjenje w Budyšinje
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Stephan Härtel
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Thomas Israel

Zrozumimy Budyšin jako wotewrjene město a jeho wobydlerjow jako tolerantnych ludźi. Toleranca woznamjenja za nas česćownosć napřećo wšitkim ludźom, wšojedne hač su z Němskeje abo
z wukraja, na dźěłowym městnje, w šuli abo w towarstwje. Zasadźimy so za to, zo so pomocy
k integraciji wužiwaja, zo by so měrliwe zhromadne žiwjenje zmóžniło. Čestnohamtscy pomocniki trjebaja podpěru a česćownosć towaršnosće. Tendency přećiwo měrliwemu zhromadnemu žiwjenju Serbow a Němcow, protestantow a katolikow, zbrašenych a njezbrašenych, starych a młodych ludźi, chudych a bohatych wotpokazamy. Přećiwo zjawnemu hanjenju města
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a wědomemu šěrjenju wopačnych informacijow so spjećujemy. Stejimy za wotewrjenu a tež
wótru wuměnu argumentow. Njewěcowne nadawanja njewotpowěduja našemu zrozumjenju
demokratiskeho rozestajenja.

3. Azyl a připućowanje
Azyl a připućowanje stej za nas dwě wšelakej wěcy. Matej so tež rozdźělnje rjadować. Němska
trjeba připućowanje kwalifikowanych wukrajnikow, zo by so naš žiwjenski standard wobchował. Na
dźěło orientowana migracija zwoprawdźeše pak so w poslednich lětach wosebje přez zakonje za
azyl a konwencije za ćěkancow. To njeje trajnje móžno, tež dokelž so w mnohich padach požadarjo
wo azyl wotpokazaja, kotřiž chcedźa so integrować a kotřiž su so hižo w našich předewzaćach
zažiwili. Podpěramy tuž připućowanski zakoń, kotryž zmóžni powołansce kwalifikowanym azylpytacym perspektiwu na zakładźe rjadowanja po postajenym datumje. K zakładnemu prawu na azyl
a k škitej ćěkancow stejimy. Připućowanje do socialnych systemow pak wotpokazamy. Štóž njedóstanje prawo, tu wostać směć, dyrbi Němsku tež woprawdźe wopušćić.

4. K přesadźenju kmany prawniski stat
Wotewrjene wustupowanje prawicarskich skupin, podawki wokoło libyskeho wospjetneho a
intensiwneho złóstnika a přiběracy fenomen tak mjenowanych reichsbyrgarjow naš prawniski
stat wužadaja. Podpěramy tu konsekwentne wustupowanje statnych instancow, kaž je so to
hižo přez zarjadowanje kontrolnych pasmow abo wuprajenje zakazow, so we wěstych arealach
14

Naši kandidaća
za rady
měšćanskich
sydlišćow
Delnja Kina:
1. Norbert Haupt
2. Helga Graff
3. Gunter Mittag
4. Ingrid Jäkel
5. Detlef Zint
Słona Boršć /
Bolborcy:
1. Manfred Kieschnik
2. Tino Biele
3. Markus Mirtschink
4. Frank Schneider
5. Gritt Nowke-Schmidt

Sćijecy:
1. Ronny Wollmann
2. Rainer Exner
3. Andreas Eisermann
4. Peter Kulke
5. Stefan Hubeny
6. Danilo Roll
7. Ina Neugärtner
8. Andrea Schmidt

pohibować směć, stało. Wotpokazamy hidu a namóc, wšojedne hač wuńdźetej wot prawicarskich abo lěwicarskich ekstremistow.

Mały Wjelkow:
1. Holger Jatzke
2. Andreas Rentsch
3. Volker Böhme
4. Dorit Kumpe

6. Solidne financy, ale mudre inwesticije

5. Wot města porjadow k městu wobydlerskeje zhromadnosće
Měšćanske zarjadnistwo je na prawo a zakoń wjazane. Ludźo w Budyšinje njejsu pak jenož
přijimarjo zarjadniskich aktow abo kónčni kupcy měšćanskich posłužbow. Pod hesłom „Sobuskutkowanje a zamołwitosć“ so za to zasadźimy, zo rozumi měšćanske zarjadnistwo wobydlerski
angažement jako šansu. Potrjeby wobydlerjow steja při tym w srjedźišću, při definiciji zaměrow
kaž tež na puću k jich zwoprawdźenju. Dobytk jednotliwca je při tym dobytk zhromadnosće.

Dźakowano mudrej politice w lětach po lěće 2000 nima Budyšin žanoho doła. Budyšin je
tež financne a hospodarske krizy derje zmištrował. Zasadźimy so za zamołwity wobchad z
měšćanskimi financami. Jenož solidne financy zmóžnjeja swobodny rozsud za dobrowólne nadawki a inwesticije. Zlutniwe hospodarjenje njesmě pak k tomu wjesć, zo so wažne inwesticije
do přichoda města njerealizuja.

7. Zelene město a ratarstwo
Zasadźimy so za zachowanje a rozšěrjenje měšćanskich zelenišćow kaž tež za wobswětej
přiměrjene ratarstwo
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Wólby
měšćanskeje
rady

Rolf-Alexander Scholze

Tobias Schilling

Karsten Vogt

Anne Christin Eule

Matthias Knaak

Heiner Schleppers

Elisabeth Hauswald

Dr. Dirk Lübke

Denise Hierl

Andreas Rentsch

Joachim Ziesch

Anna
Pietak-Malinowska

Katja Gerhardi

Yvonne WIlke

Arno Glauch

Steffen Roschek

Michael Kobalz

Manfred Lüdtke

Paul Gutsche

Heide-Simone Barth

Ansgar Hoffmann

Stephan Härtel

Thomas Israel

Engagiert. Für Bautzen.
Angažowani.
Za Budyšin.
26. meje

Monika Vetter

Carsten Kalauch

René Hempel

CDU
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Tino Biele

Bodo Thiemann

Albrecht Ludwig

Veit Richter

Jens Fritsch

