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KNJEŽERSTWOWY  
PROGRAM 2014-2019

Martin Dulig je Saksa. Nic jenož po pochadźe, ale tež z hor-
dosću a rozwólnosću. Jako swójbny nan chce wón, zo so w kra-
ju sprawnosć přesadźi. Tohodla jako načolny kandidat k wólbam 
do krajneho sejma nastupi. Dźesać lět ma wón zamołwitosć w 
Sakskim krajnym sejmje. Zamołwity čuje so tež doma w Moritz-
burgu, hdźež bydla w Duligec domje tři generacije pod jednej 
třěchu. Dokelž jemu přichod domizny jara na wutrobje leži, chce 
Martin Dulig tež zamołwitosć w knježerstwje přewzać a Saksku 
sprawnišo wuhotować.   

10 ZNAJEĆE  
TOHOLE MUŽA?

WUŽIWAJĆE LISTOWE WÓLBY 

Chceće swój hłós k wólbam do krajneho sejma hižo 
do 31. awgusta wotedać? Potom wužijće składnosć 
listowych wólbow. Wólbny lisćik móžeće přijomnje z 
póštu wotpósłać abo bjezposrědnje w swojim gmejns-
kim zarjedźe wotedać.

 ► SŁOWNIK KUPIĆ 
 ► POWĚTROWU MATRACU
 ► STAN
 ► SŁÓNČNU KREMU KUPIĆ
 ► PRÓSTWU WO LISTOWE  

 WÓLBY ZAPODAĆ
 ► LISTOWE WÓLBY PŘEWJESĆ!



1

2

3

SPD je słowo dźeržała. Minimalna mzda přińdźe. Dokelž 
su w Sakskej mzdy niske, budźe z toho wosebje wjele ludźi 
profitować. Wojujemy za fairne mzdy! Chcemy-li fachowe 
mocy dźeržeć, dyrbja so wone derje płaćić. Štóž w namjez-
nych zwjazkowych krajach wjace zasłuži, hewak woteńdźe. 
To njemóžemy a njechamy sej lubić dać a sej tuž žadamy, zo 
so dźěło spěchuje a nic mzdowy dumping.

W městach a wosebje na kraju dyrbi so dobre medicinske zasta-
ranje zaručić. Spěšnje a lochce přistupne. Chcemy tuž nětčiše 
lěkarske praksy w Sakskej zdźeržeć. A chcemy tež kwalitu 
medicinskeho zastaranja w našich chorownjach zawěsćić a – 
hdźež je trěbne – polěpšić. Nimo toho dyrbimy do moderneje 
medicinskeje techniki inwestować a dobre dźěłowe wuměnjenja 
za lěkarjow a hladanski personal wutworić.

Dostojnje zestarić rěka za mnohich ludźi, zo wjedu tak dołho 
kaž móžno samopostajene žiwjenje. Tute přeće bjerjemy 
chutnje. Chcemy tuž wuběrnje wuhotowane hladarnje a dosć 
starobje přiměrjene bydlenja k dispoziciji stajić. Hladanski per-
sonal dyrbi być derje kwalifikowany a ma so fairnje płaćić. Pře-
tož wšitcy, kiž starych ludźi hladaja, wšojedne hač powołansce 
abo čestnohamtsce, sej zasłuža we wulkej měrje připóznaće. 

Naše dźěći su naš přichod. Dokelž wjele wučerjow w přichod-
nych lětach šule wopušći, njeměli je jenož narunać. Hladajo na 
přiběracu ličbu šulerjow chcemy kóžde lěto 500 wučerkow a 
wučerjow přidatnje přistajić. Wšitke dźěći měli dóstać móžnosć,  
bjezpłatnje do šule jězdźić. Nimo toho chcemy kubłanski tiket, 
kiž płaći na měsac 10 eurow. Šulerjo a ći, kiž steja w powołans-
kim wukubłanju, dóstanu z tym móžnosć, po cyłej Sakskej zjaw-
ne wobchadne srědki tež w swojim swobodnym času wužiwać.   

Kubłarki a kubłarjo wukonjeja wuběrne dźěło w pěstowarnjach. 
Tola CDU a FDP kładźetej jim njetrjebawši kamjenje do puća. 
Hladanski kluč wšak je lěta dołho konstantny a měł so nuznje 
redukować. Kubłarki a kubłarjo trjebaja wjace chwile za hladanje 
dźěći a za spjelnjenje swojich nadawkow. Tohodla chcemy kluč 
tak znižić, zo so jedyn kubłar abo jedna kubłarka přichodnje 
maksimalnje wo dźěsać dźěći w pěstowarnjach stara.     

 

Hač zadobywanje, njezbožo abo padustwo, sakska policija 
dyrbi być na městnje. A smy na to pokazani, zo tak spěšnje 
kaž móžno zakroči. Dokelž buchu rewěry zawrjene a personal-
ne městna šmórnjene, traje přiběrajo dlěje, doniž njeje policija 
tam, hdźež ju trjebaja. To wubudźa mjez mnohimi wobydler-
kami a wobydlerjemi začuće njewěstosće. Budźemy tutón 
njeznjesliwy staw přewinyć z tym, zo wottwar personala pola 
policije zastajimy.

Sakske předewzaćelstwa wukonjeja wurjadne dźěło. Při wšěm 
trjebaja wone skónčnje zaso aktiwnu pomoc politiki. Chcemy 
rozrost našich předewzaćow sylnić a běrokratiske ćežma  
wottwarić. Sakske regiony su so rozdźělnje wuwili. Tohodla ch-
cemy jim w kóždym padźe swójski, přidatny budget k dispoziciji 
stajić. Z tym móhli wone w swójskej zamołwitosći na městnje 
pjenježne deficity narunać.

W sakskich šulach zaso wjace dźěći wuknje. To je zwjeselaca 
powěsć. Njezwjeselacy pak je často staw šulow, ćěłozwučo-
warnjow a jědźernjow, hdźež dźěći wulki dźěl swojeho wšědne-
ho dnja přebywaja. Dokelž wěmy, zo ličba šulerjow dale stupa, 
chcemy špatne šule skónčnje ponowjeć, zo bychu naše dźěći 
tam optimalne wuknjenske wuměnjenja našli.

Štóž do Lipska abo Drježdźan přećehnje, znaje problem: 
Bydlenski rum so dźeń a bóle podróšuje. Podruž a bydlenje 
dyrbitej pak za wšěch, wosebje pak za swójby, samokubłacych 
a staršich ludźi zapłaćomne wostać. W nuzy tež ze zaborz-
dźenjom wotnajenskich płaćiznow!   

DÓSTANJEMY FACHOWE MOCY Z 
TUNIMI MZDAMI?

ZMĚJEMY LĚKARJOW BÓRZE JENOŽ 
HIŠĆE WE WULKOMĚSTACH?

ŠTO BUDŹE, HDYŽ  
SYM RAZ STARY?

KELKO SU NAM NAŠE  
DŹĚĆI HÓDNE?

KELKO DŹĚĆOM ZAMÓŽEĆE  
NARAZ PŘIPOSŁUCHAĆ? 

KAK DOŁHO  
ČAKAĆE NA POLICIJU?

KAK ZARUČAMY SWOJU  
HOSPODARSKU MÓC?

WUKNJECE RADY WE  
WLÓŽNYCH MURJACH?

BUDŹE BYDLENJE W  
MĚSĆE BÓRZE NJEZAPŁAĆOMNE?

DŹĚŁO SPĚCHOWAĆ!ŽANE TUNJE MZDY!

LĚKARSKE PRAKSY PO CYŁYM KRAJU ZDŹERŽEĆ!
STAROBJE PŘIMĚRJENE  BYDLENJE ZMÓŽNIĆ!

WOTTWAREJ PERSONALA POLA POLICIJE ZADŹĚWAĆ! 

PODRUŽNE LICHOWANJE ZE  ZAKONJOM ZADŹERŽEĆ!

WJACE PERSONALA  PĚSTOWARNJAM!

PJENJEZY ŠULAM A NIC BANKAM!

NAJLĚPŠE KUBŁANJE! ZA WŠĚCH.

SYLNE HOSPODARSTWO!  WE WŠĚCH REGIONACH.
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