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14-go MAJA:

OBYDWA GŁOSY ZA CDU!

Wysłuchać.
Zdecydować.
Działać.



Szanowni Państwo, 
drodzy przyjaciele,

14-go maja zadecydujecie o dalszym rozwoju naszego
Landu. Nadchodzące wybory do Landtagu są istot-
nym momentem dla Północnej Nadrenii-Westfalii.
Siedem lat rządów SPD z Zielonymi pozostawia kata-
strofalny bilans. W ogólnokrajowych rankingach nasz
Land zajmuje ostatnie miejsca w prawie wszystkich
dziedzinach: oświata, gospodarka czy bez-
pieczeństwo wewnętrzne. Jesteśmy natomiast lide-
rem w długości korków na autostradach, zadłużeniu
publicznym czy liczbie włamań i kradzieży. Nasz Land
nie jest jednak gorszy od innych, jest jedynie nieod-
powiednio rządzony! Należy z tym skończyć!

Macie Państwo dwie jasne alternatywy: stagnacja lub
regresja pod rządami SPD / Zielonych, prawdopodob-
nie z pomocą komunistów (Die Linke) albo start w
lepszą przyszłość z Arminem Laschet i chadecją
(CDU). Nasz Land zasługuje na lepszy rząd. Dlatego
mam prośbę: weźcie Państwo udział w wyborach do
Landtagu i obdarujcie CDU obydwoma głosami! 

Heiko Hendriks MdL
Poseł do Landtagu
Przewodniczący OMV der CDU Nordrhein-Westfalen  

Wprzód: Pierwszeństwo dla 
Pólnocnej Nadrenii-Westfalii

Północna Nadrenia-Westfalia musi znowu osiągnąć
szczyt rankingu ogólnokrajowego. Nasz Land potrafi
więcej niż sugeruje to aktuane porównanie z innymi
krajami związkowymi. Chcemy zmienić Północną Na-
drenię-Westfalii w Land awansów oraz w Land, gdzie
każdy ma szansę osiągnąć sukces. Oto nasze tematy:

► Bezpieczeństwo wewnętrzne: zero tolerancji wo-
bec przestępczości. „Nie“ dla tzw. „no-go-areas“ w
naszych miastach. Każdy obywatel ma prawo czuć i
poruszać się bezpiecznie zawsze i wszędzie.

► Oświata / kształcenie: Północna Nadrenia-West-
falia ma być miejscem szans. Nie chcemy chaosu w
systemie oświaty. Nasze dzieci zasługują na najlepsze
wykształcenie. Nie pozwalajmy na ideologiczne ek-
sperymenty!

► Gospodarka / infrastruktura: pierwszeństwo za-
miast zakazów. Nasze przedsiębiorstwa potrzebują
więcej przestrzeni oraz możliwości do rozwoju. Nie
zakladajmy im biurokratycznych kajdanek. Walczymy
na rzecz nowoczesnych i przyszłościowych miejsc
pracy w naszym Landzie.
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