
Odwrócić Mitte na lewo

Partia LEWICA. Berlin-Mitte uchwalił program wyborczy będący podstawą pracy w
parlamencie komunalnym Mitte (Bezirksverordnetenversammlung, tj. 
Zgromadzenie Rady Dzielnicy) na przyszłe pięć lat. 

Dla naszych dzielnic chcemy:

- zapewnić urozmaicone i różnorodne współistnienie wszystkich mieszkanek i 
mieszkańców – młodych, starszych, tych, którzy się tutaj przeprowadzili, którzy tu
uciekli, którzy mieszkają tutaj od zawsze.

- więcej nowych mieszkań w przystępnej cenie wybudowanych przez spółdzielnie 
mieszkaniowe i wspólnoty oraz stosowanie prawa pierwokupu w dzielnicy przy 
sprzedaży prywatnych budynków mieszkalnych. 

- więcej miejsca dla ruchu pieszego i rowerowego, jak również rozbudowę sieci 
tramwajowej, autobusowej oraz kolejowej,  rozszerzenie zarządzania parkingami, 
strefami z ograniczonym ruchem kołowym oraz wolnymi od tegoż. Chcemy 
dobrze widocznych skrzyżowań więcej udogodnień dla osób niepełnosprawnych, 
a także miejsc dla rowerów i skuterów elektrycznych. 

- Utrzymanie i szczególna pielęgnacja znajdujących się przy osiedlach terenów 
zielonych oraz pokryte zielenią dachy na budynkach użyteczności publicznej.

- Szybkie tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i szkołach jako priorytet w 
Urzędzie Dzielnicy.

- Szybkie odnawianie szkół i komunalizacja czyszczenia szkół.

- Planujemy utrzymanie oraz rozszerzenie  dzielnicowej oferty rekreacyjnej dla 
dzieci i młodzieży, Szkoły Ruchu dla młodzieży jak i  Szkolnego  Centrum 
Srodowiskowego.

- Utrzymanie i rozszerzenie oferty komunalnych miejsc spotkań dla mieszkańców 
starszych i młodszych  oraz ośrodków wspierania rodzinny i doradztwa 
rodzinnego.

- lepsza opieka medyczna w miejscu zamieszkania, łatwo dostępna konsultacja 
dla osób z problemami natury społecznej oraz więcej ofert dla osób samotnych.

- ochrona niezależnej sceny kulturalnej, obiektów sportowych, klubów oraz Spätis.

- zapewnienie regularnego dofinansowania dla projektów integracyjnych, 
włączenia osób posiadających doświadczenie migracyjne, kontynuacja udziału w 
programie „Dekolonialna kultura pamięci”.

- Wspieranie współdecydowania oraz demokratycznego współudziału 
mieszkających tutaj osób.

- Lepsze personalne i finansowe doposażenie administracji.

Zresztą, chcemy dużo więcej. Odwiedź nas na stronie: www.dielinke-berlin-
mitte.de , na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze  pod DIE LINKE. Berlin Mitte 

Przełożenie z Niemieckiego: Übersetzerkollektiv Maus
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