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Program szybkiego wybierania Bielefeld 2020
Wirus zmienił całe nasze życie od podstaw. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje 
trwającej pandemii korony nie są jeszcze w pełni możliwe do przewidzenia.
Dla nas najważniejsze są ludzie! Walka z pandemią, zapobieganie bezrobocni i trud-
nościom społecznym oraz funkcjonowanie naszego systemu zdrowotnej są obecnie 
naszymi priorytetami.
W Bielefeld też nie może być dalej „trzymaj się“.Nowy, ambitny start w wielu dziedzi-
nach życia społecznego oferuje również możliwości korekty kursów - szczególnie w 
zakresie ochrony środowiska i klimatu w naszym mieście. 

Ochrona klimatu bez „jeśli“ i „ale“ - redukcja CO2, ochrona środowiska, ochroniac Teuto
W roku 2019 Bielefeld ogłosił stan zagrożenia klimatycznego! Robimy wszystko, 
co w naszej mocy, aby chronić klimat za pomocą naszych zasobów komunalnych.Z 
zdecydowanym zwrotem w ruchu drogowym i transformacja energetyczna. Jesteśmy 
przeciwni działaniom szkodzącym klimatowi wykonując uwzględnianie możliwych 
konsekwencji dla klimatu w planowaniu przyszłych projektów. Chcemy wzmocnić las 
miejski na przyszłość i uczynić z niego certyfikowany las naturalny. Chcemy zadekla-
rować inne siedliska w Bielefeld i okolicach jako wyznaczone rezerwaty przyrody.

Wyprzedzanie na ścieżce rowerowej - pierwszeństwo i bezpieczeństwo pieszych*, 
rowerów i transportu publicznego w centrum miasta i dzielnicach
Mobilność jest wyrazem wolności, samostanowienia i dobrobytu. Ale nasz system 
transportowy napotyka na ograniczenia przestrzenne, społeczne i ekologiczne w 
rosnącym mieście Bielefeld.

Ponieważ możemy robić przyszłość.



Bielefeld powinien być miastem, w którym warto żyć dla wszystkich.
Chcemy przyszłościowego miasta z czystym powietrzem i mniejszym hałasem. Nas-
zym głównym priorytetem jest uatrakcyjnienie i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 
rowerowego i pieszego - oddajemy Bielefeld w ręce ludzi! 

Życie nie powinno być luksusem - przystępnym cenowo domem w tętniącej życiem 
dzielnicy
Coraz więcej ludzi chce mieszkać w Bielefeld, ponieważ nasze miasto ma wiele do 
zaoferowania. Chcemy, aby wszyscy obywatele mogli żyć atrakcyjnie i po przystęp-
nych cenach. Dla nas ZIELONYCH oznacza to również, że nasze domy nie nagrzewają 
już więcej klimatu, że ciepło jest dostępne dla każdego i że środowisko życia jest 
żywe i zielone. W Bielefeld w nadchodzących latach będziemy musieli odnowić 
istniejące domy i wybudować ponad 5 000 nowych, aby to osiągnąć. Chcemy, aby 
budownictwo mieszkaniowe było dostosowane do przyszłości - dla przyszłych ge-
neracji! W ten sposób podążamy za modelami społecznymi i ekologicznymi, aby w 
przyszłości stworzyć nową, przyjazną dla klimatu przestrzeń życiową na korzystnych 
warunkach dla wszystkich obywateli.

Ekonimika i nauka z zielonymi pomysłami w Bielefeld i tworzenie innowacji  
i miejsc pracy
Ekonomia Bielefeld jest dobrze usytuowana! Ale w ostatnich tygodniach i mie-
siącach bardzo ucierpiała ona z powodu skutków kryzysu Korony. Teraz ważne jest, 
aby zapewnić wsparcie tam, gdzie jest ono konieczne i możliwe. Zbliżająca się 
przebudowa daje wielu przedsiębiorcom i założycielom szansę na repozycjonowa-
nie swojej firmy nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także ekologicznym i 
społecznym. Ponieważ my, Zieloni, chcemy nie tylko przyjaznego dla biznesu klimatu 
w Bielefeld, ale także przyjaznej dla klimatu gospodarki!



W obliczu obecnych i nadchodzących kryzysów, rozwój ekonomiczny, odpowiedzi-
alność społeczna, ochrona zasobów i ochrona klimatu nie są ze sobą sprzeczne. Tylko 
dzięki połączeniu tych celów wyzwania mogą stać się szansami. Chcemy tę zmianę 
wspólnie z przedsiębiorcami różnymi instytucjami naukowymi w regionie.
Wspieramy Bielefeld na jego drodze do stania się innowacyjnym miastem nauki. 

Żywa różnorodność - dla otwartego, tolerancyjnego i integracyjnego Bielefeldu
Bielefeld jest miastem, które oferuje jakość życia wszystkim, którzy tu mieszkają. Od 
urodzenia do starości. To, czego potrzebujemy: interakcji społecznych w dzielnice i 
dzielnicach, w instytucjach społecznych, w przedsiębiorstwach, szkołach, ośrodkach 
opieki dziennej i wielu kolorowych inicjatywach w mieście. W naszym mieście ch-
cemy żyć razem, a nie samotnie, otwarcie, a nie wykluczenie, i razem, a nie przeciwko 
sobie. Zielona polityka bezkompromisowo oznacza kosmopolityzm i antyrasizm, 
równość kobiet i LGBTTI*, integrację osób niepełnosprawnych oraz udział wszystkich!

Edukacja dla epoki cyfrowej - dopasowanie szkół i wzmocnienie kompetencji  
medialnych
Kryzys koronny pokazał nam znaczenie i możliwości mediów cyfrowych. Digitalizacja 
będzie nadal zmieniać nasze społeczeństwo miejskie.Szkoły są tu centralnym ele-
mentem zapewniającym dostęp do mediów i wzmacniającym umiejętności -
edukacja cyfrowa jest niezbędna do korzystania z technologii cyfrowych! Jak najs-
zybciej podłączymy szkoły do sieci światłowodowej i zadbamy o to, aby sale lekcyjne 
były stale wyposażone w nowoczesne urządzenia.



Aktywne przeciwdziałanie ubóstwu - umożliwienie wszystkim mieszkańcom  
Bielefeld godnego życia
W naszym mieście są też ludzie, którzy żyją w ubóstwie. Co czwarte dziecko dorasta 
w rodzinach, które są zależne od świadczeń socjalnych. Najlepszą ochroną przed 
ubóstwem jest dobra edukacja i szkolenia, przystępne cenowo mieszkania, dostęp 
do infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz funkcjonujące dzielnice. To jest to, co 
chcemy zapewnić. Aby umożliwić wszystkim uczestnictwo, zapewnimy bilet socjalny, 
bezpłatny dostęp dla dzieci do muzeów i innych instytucji kulturalnych oraz bezpłat-
ne członkostwo w klubach sportowych. Rozbudujemy sieć społecznościową i projekty 
rozwoju miejskiego.
Wiatr w tył zwrot energii - w słoneczną przyszłość z odnawialnymi źródłami energii.

Wiatr w tył zwrot energii - w słoneczną przyszłość z odnawialnymi źródłami energii
Potencjał Bielefeld w zakresie energii odnawialnej do wytwarzania energii elekt-
rycznej i ciepła jest duży, ale obecnie nie jest wykorzystywany. Ten potencjał musi 
zostać wykorzystany! Ułatwiamy i promujemy systemy fotowoltaiczne oraz budujemy 
kolejne turbiny wiatrowe!

Dobra edukacja przez całe życie - sprawiedliwość edukacyjna w przedszkolach,  
szkołach i szkoleniach
Bielefeld jest miastem nauki poza klasycznymi instytucjami edukacyjnymi i dla ludzi 
w każdym wieku. Bielefeld staje się miastem nauki i życia dla wszystkich. Nie zost-
awiamy żadnego dziecka w tyle: każde dziecko powinno doświadczyć dobrej, pełnej 
miłości i indywidualnej edukacji. Przedszkole, szkoła, szkoła zawodowa i uniwersytet 
powinny być integracyjne i sprawiedliwe. Nie chodzi nam tylko o uczenie się: kultura, 
sport, spotkania, przyjaźń, bezpieczeństwo, debata - to jest duch, w którym kształtu-
jemy krajobraz edukacyjny Bielefeld.



Biz ve düşüncelerimiz hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.  
QR-KODU: https://www.gruene-bielefeld.de/presse/aktuelles/unser-wahlprogramm-2020/


