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Odkryj, co w nas tkwi
Programm polityczny SPD dla miasta Bad Oldesloe na lata 2013 – 2018

Podstawą naszej pracy politycznej jest solidarność i wspólnota.  Ważne decyzje dla mi-
asta i jego mieszkanców muszą być podejmowane wspólnie. Polityka nie może podej-
mować decyzji poza plecami zgrupowań dotkniętych tymi decyzjami.
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Tematy socjalne

Dzieci i młodzież 
                                                                                       
Bad Oldesloe należy do tych miast w 
powiecie Stormarn, w których mieszka 
wiele biednych dzieci. Bieda materialna 
nie może doprowadzać do “biedy soc-
jalnej“. Dlatego musimy zapobiec temu,   
by żadne dziecko z powodu niskich za-
robków rodziców, nie znalazło się poza 
nawiasem społeczeństwa. Zapewniamy, 
że dzieci z niezamożnych rodzin też będą 
mogły brać udział we wszystkich propo-
zycjach organizowanych przez miasto.                                                                                                                        
Chcemy podwyższyć miejskie subwencje 
do „Paszportu wakacyjnego“ (Ferienpass), 
by zniżyć koszta   i równocześnie odciążyć 
rodziców z niskimi zarobkami od opłat.                                                                                                                                       
Jedzenie w stołówce szkolnej musi być 
dla każdego płatne.

Rodzina
 
Ilość miejsc w żłobkach (dla dziei do 
trzech lat), musi odpowiadać zapotrzebo-
waniu i być odpowiednio rozbudowane.

Sport

W dalszym ciągu będziemy popierać 
pracę społeczną w klubach sportowych. 
Szczególnie dotyczy to  pracy z dziećmi i 
młodzieżą. Równocześnie musimy zna-
leść rozwiązania dla problemów, które  
spowodowane są  całodziennym naucza-
niem w szkołach. Równocześnie musimy 
uwzględnić zapotrzebowanie dla osób, 

które uprawiają indywidualnie sport, nie 
chcąc wstępować do klubu.     
                                                                                                                                    
Kompleksy sportowe, muszą  być zad-
bane i intensywnie pielęgnowane, żeby 
nam długo służyły.                                             

Boisko sportowe przy TMS musi być roz-
budowane. 

Przebudowa boiska na placu Exer, z po-
wierzchnią ze sztucznego trawnika, musi 
być dostosowana do wymagań klubów 
piłkarskich i do ogólnego użytku, przez 
chętnych grających w piłkę. Dlatego rezy-
gnujemy z ogrodzenia tego boiska.                                           

Chcemy długoletnie umowy z kluba-
mi, na dzierżawę boisk sportowych.                                                                  
Opłaty za użytek pływalni muszą być ta-
kie, by każdy mieszkaniec Bad Oldesloe 
był w stanie je ponieść. Odpowiednio do-
tyczy to też szkoły i kluby sportowe.

Seniorki i Seniorzy                                                                                                                                        

Chcemy zwiększyć budowę ilości mies-
zkań dla Seniorów, bez barier i o możli-
wie niskim czynszu. Ważne przy tym jest 
uwzglednienie infrastruktury, np.: żeby 
można było bez problemów i dalekich od-
ległości zrobić zakupy, pójść do lekarza, itd.                                                                                                                                             
“Kolegium doradcze  Seniorów” wykonu-
je ważną pracę w interesie Seniorów. W 
dalszym ciągu będziemy intensywnie ws-
półpracować z tą Radą.
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Osoby niepełnosprawne

W naszej pracy politycznej sięgamy chęt-
nie po wiedzę i doświadczenie ekspertów 
z “Kolegium doradczego osób niepełno-
sprawnych”. Szczególnie jeśli chodzi o bu-
downictwo mieszkaniowe, musi jeszcze 
się dużo zmienić. Osoby niepełnospraw-
ne są tak jak i Seniorzy, zdane na mies-
zkania bez barier i zależne od niskiego 
czynszu.

Miejsca publiczne muszą być miejscami 
bez barier. Miasto powinno dawać tu 
dobry przykład: Ośrodki użytku publicz-
nego, tak samo jak ulice i komunikacja 
miejska, muszą być odpowiednio dos-
tosowane do wymagań i potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Imigranci
                                                                                                                                                                             
Pod określeniem “Imigracja” rozumiemy: 
wzbogacenie dla naszego miasta. Ważne 
dla nas jest, by Bad Oldesloe tę pozytywną 
postawę w stosunku do Migrantow i ich 
różnorodności kulturalnej,  transporto-
wało na zewnątrz i odpowiednio zaan-
gażowanie  walczyło przeciw wszelkiego 
rodzaju dyskryminacji i braku tolerancji.

Oczywistym zadaniem dla tolerancyjne-
go miasta jakim jest Bad Oldesloe, jest 
suwerenne obchodzenie się z własną 
historią: Zbrodnie popełnione w czasach 
Nacjonalizmu muszą być tematyzowane, 
by pozostały w pamięci. Dlatego chcemy, 
razem z mieszkańcami i handlowcami, 
zmiany nazwy ulicy “Hinderburgstraße”.

Bezdomni i osoby w ciężkiej 
sytuacji życiowej

Koncepcje dla bezdomnych muszą być 
zrealizowane i w tym zakresie dobra pra-
ca ostatnich lat,    musi być kontynuo-
wana. Dlatego musi zwiększyć się ilość 
kwater i liczba pracowników socjalnych 
.             Nie zawsze można normalnymi 
środkami administracyjnymi osiągnąć 
osoby bezdomne                          i osoby zna-
jdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej.                                                                                                                               
Dlatego chcemy, by tę pracę wzmocnić 
zatrudniając tzw. “Streetworker”. 
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 Edukacja

Nauka i wiedza są kluczem do samod-
zielnego i samoodpowiedzialnego życia.                                             
Najważniejszym zadaniem dla nas jest 
popieranie szkolnej i pozaszkolnej możli-
wości nauki w naszym mieście.

Edukacja w żłobku i przedszkolu

Złobki i przedszkola są instytucjami edu-
kacyjnymi, w których obowiazują normy  
jakie obowiązują  w szkołach. Podstawą 
tego jest odpowiednio fachowo wykształ-
cony personel. Musimy dysponować od-
powiednią ilością miejsc w żłobkach, dla 
dzieci do trzeciego roku życia.

Edukacja w szkolach                                                                                                                                         

W dalszym ciągu będziemy walczyć o 
zaangażowanie dodatkowych peda-
gogów socjalnych w szkołach w Bad 
Oldesloe. “Całodzienne Szkoły” (Ganz-
tagsschulen) dają wiele szans: Szkoła 
jest miejscem nauki i życia, w której 
możliwe jest realizowanie nowych form 
nauczania i zapoznanie się z  różnymi 
perspektywami życiowymi. Równoc-
ześnie ułatwia to rodzicom połącze-
nie pracy zawodowej z życiem rodzin-
nym. Z czasem chcemy mieć wiecej 
“Całodziennych Szkół” w Bad Oldesloe.                                                                                                                        
Wspólny posiłek w tych szkołach, musi 
należeć do codzienności.

Udział w programie “Całodziennej ot-
wartej Szkoły” (offene Ganztagsschu-
le), nie może zależeć od finansowej 
sytuacji rodziny. Ten rodzaj szkoły musi 
być osiagalny dla każdego dziecka.                                                                                                 
Nie wolno wymagać od wolontariuszy 
“Ochotniczego socjalnego roku” (FsJ), by 
wykonywali prace, które zobowiazani są 
wykonywać tylko fachowcy i pedagodzy.                                                                          
Nie chcemy opieki dla uczennic/uczniów 
w tzw. Hortach. Więcej sensu ma finan-
sowanie rozwoju “Całodziennych Szkół”.

Edukacja pozaszkolna                                                                                                                                      

VHS, Biblioteka Miejska i Szkoła Muzycz-
na oferują i zapewniają wysokowartoś-
ciową edukację pozaszkolną. Żeby oferty 
tych instytutów jakościowo  podwyższyć, 
musi być polepszona kooperacja międ-
zy szkołami i ośrodkami pozaszkolnymi.                                                                                         
Uważamy, że muszą być możliwe ulgowe 
ceny dla użytkowników Biblioteki Mie-
jskiej i VHS.                 Chcemy w naszym 
mieście stworzyć “krajobraz edukacji” 
(Bildungslandschaft).

Pod  tym określeniem rozumiemy 
stworzenie sieci łączacej wszystkie in-
stytucje, które mają coś wspólnego z 
edukacją. Celem jest wykorzystanie 
potęgi, możliwości i jakości tych insty-
tucji, na zasadzie efektu synergicznego.                                                                                                                                   
Tę funkcję przejmie w przyszłosci “Cent-
rum Kultury i Nauki” (KuB).
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Rozwój miasta                                                                                                                                           

W Bad Oldesloe mamy ładne Stare Mi-
asto i wiele historycznych zabudowań. 
W dalszym ciągu jesteśmy i będziemy za 
zachowaniem tych historycznych miejsc 
i budowli. Mamy historyczne uliczki      i 
place,  strefę handlową bez ruchu sa-
mochodowego, rzeki, stawy i naturę.

Ożywione śródmieście musi spełnić pięć 
funkcji: mieć dobrą atmosferę do robie-
nia zakupów,          być ośrodkiem komu-
nikacji/miejscem spotkań, dać możliwość 
mieszkania w pobliżu centrum,          być 
lekko osiągalne i tworzyć centrum kultu-
ralne.

Atmosfera do robienia zakupów                                                                                                                            

Naszym postulatem jest: “jakość przed 
ilością”! Jako małe miasto, nie chcemy 
być zabawką w rękach ponadregional-
nych Discounterów lub “tanich-sieci-mo-
dy”.

W Bad Oldesloe potrzebujemy stałej 
regulacji powierzchni sklepowych (Flä-
chenmanagement).            

Jakość ofert w centrum musi być pod-
wyższona.

Potrzebujemy wspólne pomysły i różno-
rodne propozycje, które bedą razem nie-
sione przez:     politykę, przedsiębiorców 
i handlowców oraz mieszkańców miasta.

Komunikacja / miejsca spotkań

Chcemy, żeby nasz Plac Rynkowy ot-
rzymał faktyczne znaczenie, jako cen-
trum spotkań w naszym mieście.  Ry-
nek musi zostać na swoim miejscu.                                                                                               
“Bürgerhaus” musi być zmodernizowany, 
by mógł być miejscem spotkań dla wszy-
stkich.

Mieszkać w centrum

Bad Oldesloe potrzebuje większą ilość 
mieszkań dla różnych grup mieszkanców.                 
Śródmieście  nadaje się dla zabudowań, 
które pojednają różne pokolenia pod 
jednym dachem. Nie chcemy nowych 
dzielnic poza centrum. Nowe mieszkania 
mogą być budowane w centrum, w lu-
kach miedzy obecnymi zabudowaniami.
    
Osiągalnosć na terenie miasta

Wielkość i struktura miasta Bad Oldesloe 
sprzyja poruszaniu się rowerem i przy po-
mocy komunikacji miejskiej. Patrząc pod 
kątem ekologicznym, nie można popierać 
rozwoju ruchu samochodowego.

Centrum kulturalne

Nowe “Centrum Kultury i Nauki” (KuB) 
da szanse twórcom różnych kulturalnych 
dziedzin do współpracy i możliwości ro-
zbudowania wspólnej sieci komunika-
tywnej. Równocześnie ma KuB być mie-
jscem spotkań i ośrodkiem socjalnym.                                                       
W dalszym ciągu będziemy popierać 
pracę kulturalną środkami dotacji mie-
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jskich.

Udział mieszkańcow

Nie można podejmować decyzji, bez udzi-
ału  mieszkańców miasta. Specjalną pozy-
cję w tym mają „Kolegia doradcze” (Beirä-
te), które określają potrzeby, wypowiadają 
się  “za” lub “przeciw” zmianom, jakie są 
planowane. To pomaga gronom politycz-
nym w podejmowaniu decyzji.

Jawne posiedzenia puliczne Rady Miasta

Posiedzenia za “zamkniętymi drzwi-
ami” powinny być absolutnym wy-
jątkiem, wytyczonym przepisami.                                                                                                                                      
Jawne dokumentacje związane z 
posiedzeniami wszelkich Komisji lub 
Rady Miasta, muszą być dostępne w in-
ternecie.

Więcej bezpośredniej  demokracji

Popieramy elementy bezpośredniej de-
mokracji,  jak “Petycje do referendum 
lokalnego” (Bürgerbe-gehren oder Bürge-
rentscheid).                                 
                                          .                                                                                                                        
Chcemy wprowadzić w Bad Oldesloe 
“Projekt obywatelskego budżetowania”(-
Konzept Bürger/innen-haushalt):  Miesz-
kańcy Bad Oldesloe będą aktywnie wcią-
gani w planowanie budżetu miejskiego.

Udział dzieci i młodzieży

W zakresie ich zainteresowań, muszą 
dzieci i młodzież wciągane być w plany i 

ich realizację. W tych przedsięwzięciach 
popieramy Zarząd Miejski, który szuka 
kreatywnych rozwiązań i przeprowadza 
różne projekty.

Poparcie pracy społecznej

Praca społeczna znajduje swój wyraz 
prawie we wszystkich dziedzinach życia 
publicznego: w sporcie, kulturze, w za-
kresie socjalnym, w Ochotniczej Straży 
Pożarnej, w organizacjach przeciw kata-
klizmom (n.p.: THW) i w polityce. Żeby 
organizacje te mogły wykonywyć swoje 
obowiązki, musi Miasto   sprawić im do 
tego odpowiednie warunki, np.: stawia-
jąc do dyspozycji odpowiednie pomies-
zczenia.“Bürgerhaus” powinien stać do 
dyspozycji wszelkich organizacji i inic-
jatyw z Bad Oldesloe. Dlatego chcemy 
ułatwić załatwianie formalności związa-
nych z rezerwacją pomieszczeń i obniżyć 
ceny za ich wynajmowanie.
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Środowisko naturalne 

Miasto musi dawać dobry przykład, jeśli 
chodzi o ochronę środowiska i zachowanie 
jego      biologicznej różnorodności. 
    
Ochrona klimatu

Efektywność energetyczna zabudowań 
użytku publicznego musi być polepszona.                                
Oświetlenia uliczne muszą wyposażone 
być w lampy energetycznie efektywne.                                          
Prywatne gospodarstwa domowe powin-
ny też dołączyć się do ochrony klimatu.

Do tego potrzebna jest dobra porada. 
Dlatego popieramy pracę naszej mie-
jskiej Klimamanagerin (menedżerki po-
wietrza). Będziemy aktywnie forsować 
przebudowę w “Vogel/Baum-Quartier”.

Naszym celem jest tzw. “100-Pro-
zent-Stadt”: Bad Oldesloe ma swoje 
zapotrzebowania energetyczne stupro-
zentowo pokrywać energią zdobytą ze 
źródeł odnawialnych (regeneratywnych).

Naturę zachować i z nią żyć

W naszym mieście chcemy naturę chro-
nić i ją zachować.  

Dlatego wprowadzimy znów nowo 
opracowany “Statut ochrony drzew” 
(Baumschutzsatzung). W Bad Oldesloe 
ma powstać “Las Mieszkanców” (Bür-
ger/innenwald): Powierzchnia, na której 
będą posadzone drzewka podarowa-
ne przez mieszkanców Bad Oldesloe.                                                              

Przy sporządzaniu planów zabudowy, 
będziemy się wstawiać za tym, żeby na 
obszarze miejskim powstał zielony pas.
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Gospodarka i finanse 

W wielu wypadkach występuje  Miasto 
jako pracodawca lub inwestor. Chcemy, 
żeby pieniądze z podatków były odpow-
iedzialnie wydawane. Naszym celem jest, 
żeby Bad Oldesloe przekształciło się w  
„Fair-Trade-Stadt” (Miasto sprawiedliwe-
go handlu).

Sprawiedliwe Miasto

Miasto wydaje i inwestuje dużo pieniędzy. 
Te pieniądze muszą wydawane być odpo-
wiedzialnie.  Nie możemy na to pozwolić, 
by społecznymi pieniędzmi płacone były  
dumping-płace , nieludzkie warunki pracy 
albo szkodzące naturze sposoby produkc-
ji. Przy wydawaniu zleceń musimy    uwz-
ględnić  kryteria socjalne i ekologiczne. 
Produkty wykonane przez dzieci lub sz-
kodzące naturze, nie mogą być używane.                                                                                                                                         
Zarząd Miejski zobowiązuje się kupować 
produkty wytworzone tylko na zasadzie 
sprawiedliwej produkcji. Na końcu tego 
procesu zdobędziemy certyfikat „Fair-
Trade-Stadt”, wydany przez Zrzeszenie 
TransFair.

Odpowiedzialne przedsiębiorstwa

Jesteśmy za założeniem “Stadtmarke-
tingvereines”, w którym rozpracowane 
bęą pomysły i przedsięwzięcia dla roz-
woju Bad Oldesloe. To działa dobrze na 
społeczność i zabezpiecza miejsca pracy. 
Miasto startuje incjatywę dla odpowie-
dzialnego przemysłu: Przedsiebiorstwa 
mają przejąć odpowiedzialność za swoich 

pracowników i za ochronę natury.

Solidne finanse

Konkretnie mówiąc: Wyrównany budżet, 
możliwie bez nowych zadłużeń. Konsoli-
dacje, bez uwagi na następcze koszty so-
cjalne, odrzucamy. Wydatki na edukację i 
zadania socjalne są u nas najważniejsze.                                                                            
Chcemy wypróbować wprowadzenie 
“Projektu budżetowania obywatelskie-
go”: Mieszkańcy Bad Oldesloe będą wcią-
gani w aktywne planowanie budżetu 
miejskiego.

Elektryczność, woda, gaz

Jesteśmy za „Miejskimi zakładami uży-
teczności publicznej” (Stadtwerke), jako 
niezawodnymi            miejskimi  oferentami.                                                                                                                                      
W przeciwieństwie do dużych kon-
zernów “Stadtwerke” nie są zo-
bowiazane udziałowcom, lecz 
są kontrolowane przez politykę.                                                                                                                       
Prywatyzację “der Stadtwerke” 
odrzucamy!
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Wir danken Halina Waltz für die Übersetzung 
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