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Jak do mnie trafi ć:

To ja

Prosty i elastyczny: #Utrzymuj kurs

i korzystaj z głosowania pocztowego!

Głosuj listownie

Lub wybierz bezpośrednio w ratu
sz

u.

już teraz!

1.  Powiadomienie o głosowaniu 
zostanie wysłane do Ciebie 
automatycznie. 

2.  Możesz użyć tego, aby poprosić 
o głosowanie korespondencyjne i 
oddać swój głos. 

3.  Możesz również udać się do lokalnego ratusza, 
aby zagłosować.

To takie proste:

więcej informacji o głosowaniu korespondencyjnym i wyborach 
stanowych 8 maja 2022 r. znajdziesz na www.cdu-sh.de! 

 42 lata | żonaty | córka (11)  

 1999 | Abitur w Neumünster

 2003 | Abschluss Duales Studium zum
Diplom-Finanzwirt (FH)

 2003 | Absolwent podwójnego stopnia fi nansów 
(FH) aktywny w polityce lokalnej od 2003 (10 lat 
radny w Neumünster, w tym czasie członek rady 
nadzorczej Wohnungsbau GmbH i Stadtwerke 
Neumünster GmbH)

 od 2018 przewodniczący rady nadzorczej FEK - 
Friedrich-Ebert -Krankenhaus Neumünster GmbH
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in den vergangenen fünf Jahren haben wir viel für unser 
Land erreicht. Wir haben angepackt statt rumgeschnackt 
und unser Land zukunftsfähig gemacht. Wir sind auf dem 
richtigen Weg. Deshalb wollen wir KurSHalten für ein 
starkes Schleswig-Holstein.

Denn wir haben noch viel vor für unser Land. Wir wollen 
das erste klimaneutrale Industrieland werden und stehen 
für einen Klimaschutz, der Arbeit schafft.

Die wichtigste Ressource unseres Landes sind die Köpfe 
unserer Kinder. Deshalb werden wir KurSHalten für 
erstklassige Bildung und Betreuung.

Bauen und Wohnen müssen auch zukünftig bezahlbar 
sein. Wir wollen schneller bauen. Junge Familien wollen 
wir bei dem Ersterwerb von Eigentum unterstützen und 

Wohnen bezahlbar halten. 

Für uns ist es selbstverständlich, 
dass das Leben sowohl auf dem 
Land als auch in der Stadt sicher 
und mobil sein muss. Wir stehen 
daher für eine Mobilität, die alle 
verbindet und stärken unserer 
Polizei den Rücken für Sicherheit 

und einen Umgang mit Respekt.

Wir wollen weiter anpacken und 
unser Land noch besser 

machen.

Lassen Sie uns 
gemeinsam 
KurSHalten!

Ihr

Liebe Schleswig-Holsteinerinnen

und Schleswig-Holsteiner,

Günther
#kurSHalten

Daniel

W ciągu ostatnich pięciu lat wiele osiągnęliśmy dla 
naszego kraju. Zajęliśmy się rzeczami zamiast gadać i 
przygotowaliśmy nasz kraj na przyszłość. Jesteśmy na 
dobrej drodze. Dlatego chcemy ZACHOWAĆ KURS dla sil-
nego Szlezwiku-Holsztynu. 
Bo wciąż mamy dużo w planach dla naszego kraju. Chce-
my stać się pierwszym neutralnym dla klimatu krajem 
uprzemysłowionym i opowiadać się za ochroną klimatu, 
która tworzy miejsca pracy. 
Najważniejszym zasobem naszego kraju są umysły nas-
zych dzieci. Dlatego będziemy UTRZYMAĆ KURS na 
pierwszorzędną edukację i opiekę. 
Budownictwo i mieszkanie również muszą być 
dostępne w przyszłości. Chcemy budować szybciej. 
Chcemy wesprzeć młode rodziny w zakupie pierws-

zej nieruchomości i zapewnić 
przystępne ceny mieszkań. 
Dla nas oczywiste jest, że życie za-
równo na wsi, jak iw mieście musi 
być bezpieczne i mobilne. Dlatego 
opowiadamy się za mobilnością, 
która łączy wszystkich i wzmacnia 
naszą policję w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i radzenia sobie z 
szacunkiem. 
Chcemy nadal stawiać czoła 

różnym sprawom i czynić 
nasz kraj jeszcze lepszym. 
Trzymajmy razem kurs! 
Pozdrawiam

Szanowni Państwo Szlezwik-Holsztyn,



Nie ma znaczenia, czy będzie to 8 maja w kabinie 
do głosowania, czy ze skutkiem natychmiastowym 
w głosowaniu korespondencyjnym: swoimi dwo-
ma głosami decydujesz, kto przejmie obowiązki 
rządu w Szlezwiku-Holsztynie w ciągu najbliższych 
pięciu lat. Nasz premier Daniel Günther pokazał, 
jak rządzić krajem z rozsądkiem i poczuciem pro-
porcji nawet w trudnych czasach. 

Szlezwik-Holsztyn nadal potrzebuje solidnego 
przywództwa i jasnego kursu! To właśnie oznacza 
CDU! 

Jako Twój bezpośredni kandydat na Neumünster i 
Boostedt dołożę wszelkich starań, aby Neumüns-
ter stało się wreszcie lokalizacją uniwersytecką i 
postępowała ekspansja cyfrowej infrastruktury! 
Chcę, aby nasz region nadal był dobrym i bezpiec-
znym miejscem do życia i pracy dla wszystkich lud-
zi, bez względu na to, do jakiego pokolenia należą. 

Uprzejmie proszę o Twój pierwszy i drugi 
głos, abym mógł z pełnym zaangażowaniem 
reprezentować naszą Ojczyznę w parlamencie 
Kraju Kilonii, a Daniel Günther pozostał naszym 
premierem. 

Jakieś pytania? Nie mogę się doczekać osobistej 
rozmowy z Tobą!

Pozdrawiam

Drodzy wyborcy,

bardzo ucierpiały podczas pandemii. Te-
raz nadszedł czas na nadrobienie i roz-
szerzenie nietypowych ofert w przed-
szkolu, szkole i czasie wolnym. Nie bez 
znaczenia są również dobrowolne oferty 
w tym zakresie, które musimy promować 
i wzmacniać. 

dzieci i młodzież Szczególnie dzieci i młodzież Nasza przyszłość:

Ochrona klimatu kosztuje. Dlatego mu-
simy współpracować z fi rmami, które 
pomagają nam prosperować. Skuteczna 
ochrona klimatu nie jest możliwa bez 
silnej gospodarki. Wiele osób polega na 
swoim samochodzie, aby dostać się do 
pracy. Musimy wziąć to pod uwagę we 
wszystkich naszych wysiłkach na rzecz 
transformacji energetycznej. Jazda sa-
mochodem nie może stać się luksusem 
dla nielicznych!

Mobilność, koszty energii i zrównoważony rozwój 

Wzrost czynszów możemy spotkać tyl-
ko wtedy, gdy wybudujemy więcej 
mieszkań. W tym celu potrzebne są do-
bre warunki, zachęty fi nansowe i mniej 
przeszkód biurokratycznych. Jako CDU 
chcemy ułatwić młodym rodzinom zamie-
szkanie we własnych czterech ścianach i 
wyeliminować podatek od przeniesienia 
własności nieruchomości przy pierwszym 
zakupie nieruchomości mieszkalnej! 

To jest to, za czym się opowiadam

9 000 pracowników policji stanowej cod-
ziennie dba o nasze bezpieczeństwo w 
Szlezwiku-Holsztynie. Będę pracował nad 
tym, aby nasza policja posiadała nowoc-
zesny sprzęt operacyjny do wszystkich 
zadań, a także będę pracować nad dals-
zym wzmocnieniem kontroli nad kata-
strofami. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Unser Ministerpräsident

Daniel
Günther

To jest to, za czym się opowiadam
To jest to, za czym się opowiadam
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tworzenie niedrogich mieszkań Umożliwienie posiadania domu,


