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aktywnych ludzi



CHOJARA
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
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LISTA

Michał CHOJARA (ur. 26 kwietnia 1955 roku w Ostrowcu
Świętokrzyskim) – polski samorządowiec, od 1996 do 2010
roku burmistrz gminy Pniewy.
W 1981 roku ukończył studia na Politechnice Poznańskiej
i otrzymał tytuł magister inżynier. W 2002 roku ukończył
podyplomowe Studium Prawa Samorządowego na Polskiej
Akademii Nauk.
W 1994 roku uzyskał mandat radnego pniewskiej Rady
Miejskiej oraz został wybrany delegatem na Sejmik Wojewódzki
z gminy Pniewy. W latach 1996, 1998, 2002 i 2006 został
czterokrotnie wybrany na burmistrza gminy Pniewy.
Od 1996 roku jest honorowym członkiem Bractwa Kurkowego
Pniewy. Od 2002 roku był członkiem Komitetu Sterującego (do
2006), Wielkopolskiego Zespołu ds. Innowacji powołanego
przez marszałka Województwa Wielkopolskiego (do 2008)
oraz jest członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Członek Zespołu ds. Edukacji i Nauki powołanego
przez marszałka Województwa Wielkopolskiego (od 2008).
Od 1999 do 2010 roku był prezesem Klubu Sportowego Sokół
Pniewy. Członek zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
(od 2004) oraz przewodniczący Klubów Strefy Poznańskiej
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (od 2008). Od 2002 do
2011 roku przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolskich.
Od 2010 roku przewodniczący Zarządu Powiatowego
Platformy Obywatelskiej w Powiecie Szamotulskim.
W 2008 roku został odznaczony Złotą Odznaką Honorową
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Michał CHOJARA jest żonaty z Ireną Nowicka-Chojarą,
lekarzem pediatrą. Mają dwoje dzieci, córkę Agnieszkę i syna
Piotra.
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Wybory samorządowe, które odbędą się 21 października 2018 roku,
bez wątpienia znacząco wpłyną na bieg wydarzeń w naszym kraju
w następnych latach.

D

ojdzie w nich do
konfrontacji dwóch
zasadniczo odmiennych
wizji państwa. Wizji państwa zdecentralizowanego, opartego na silnym
samorządzie, reprezentowanej przez Koalicję Obywatelską, i wizji skrajnie

odmiennej, opartej na
dominacji władzy centralnej, która samorząd chce
wykorzystywać jako swoje
narzędzie zarządzania państwem, reprezentowanej
przez Zjednoczoną Prawicę pod przywództwem PiS.
Od tej decyzji wyborców
będzie zależała przyszłość
zarówno kraju, jak i naszych „małych ojczyzn”.

My, samorządowcy związani z Platformą
Obywatelską i .Nowoczesną, chcielibyśmy
dalszej decentralizacji,
dalszego upodmiotowienia lokalnych i regionalnych społeczności, które
samodzielnie powinny
decydować o swoich potrzebach i celach, a nie
według jednego, jedynie
słusznego wzorca przekazanego z warszawskiej
centrali PiS.
Wielkopolska ma bardzo długie i chwalebne
doświadczenia samorządowe, sięgające czasów
I Rzeczypospolitej, kiedy
to w Środzie Wielkopolskiej odbywały się sejmiki szlacheckie, poprzez
czasy „najdłuższej wojny
nowoczesnej Europy”,
jak nazywano zmagania
patriotów-organiczników

z pruskim żywiołem podczas zaborów, aż po dobre doświadczenia okresu międzywojennego II
Rzeczypospolitej.
Poznań był miejscem
dynamicznego odradzania się samorządu po
roku 1989 i powstawania stowarzyszeń samorządu terytorialnego. To
zobowiązuje nas, Wielkopolan, do obrony tego
obywatelskiego dorobku
przed reprezentantami
tzw. „dobrej zmiany”,
która z dobrem często
niewiele ma wspólnego!
Chcemy nadal rozwijać Wielkopolskę jako
nowoczesny, europejski
region aktywnych ludzi,
którzy sami najlepiej
wiedzą, czego potrzebują, jakiej przyszłości chcą
dla siebie i dla swoich
bliskich.

Nasze podejście do rozwijania
gmin, powiatów i województw
opiera się na kilku podstawowych elementach:
• dokończymy decentralizację państwa, całość władzy
w regionie przekażemy samorządom województw,
zwiększymy bezpośredni udział obywateli
w podejmowaniu decyzji;
• wzmocnimy finansowo samorządy, zostawiając
podatki tam, gdzie żyją obywatele, którzy na nie
pracują;
• stworzymy mechanizmy prawne i finansowe
pozwalające samorządom na usprawnienie systemu
ochrony zdrowia oraz zwiększymy zaangażowanie
samorządów w prowadzenie programów
zdrowotnych i profilaktycznych;
• damy samorządom więcej swobody w obszarze
edukacji, by mogły zapewnić uczniom lepszą opiekę
i wiedzę dostosowaną do potrzeb lokalnych rynków
pracy;
• wzmocnimy politykę społeczną, zwiększymy
wsparcie dla seniorów, osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów;
• zwiększymy nakłady na programy modernizacji
sieci dróg lokalnych;
• utworzymy i wdrożymy Krajową Politykę Wiejską
i Fundusz Rozwoju Polskiej Wsi, zwiększymy
wsparcie dla rozwoju małych i średnich miast,
wdrożymy ambitną politykę miejską, zainwestujemy
w odnowę centrów miast, transport publiczny
i tereny zielone.

MICHAŁ CHOJARA,
kandydat na radnego (lista 4 pozycja 6)
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
O SOBIE
1. Urodziłem się... w pięknym
regionie Gór Świętokrzyskich.
2. Jestem spod znaku... Byka.
3. Moja pierwsza praca... zaraz po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Hutniczego przy Hucie Warszawa
byłem ślusarzem remontowym w „Metalplaście” Kalisz. To była moja pierwsza
etatowa praca. Wcześniej,
jeszcze jako uczeń technikum, czyściliśmy nowo
budowane mieszkania na
Brudnie w Warszawie. Zarabiałem w ten sposób na
wakacje.
4. Pierwsze zarobione pieniądze przeznaczyłem na... zakup garnituru .
5. Gdybym miał zbędny milion złotych... pojechałbym
na wycieczkę dookoła świata.
6. Moim ulubionym filmem
jest... „Złoto dla zuchwałych”, film nakręcony min.
z udziałem Teely Savalasa,
Clinta Eastwooda, Donalda
Sutherlanda. Jest to komedia wojenna z 1970 roku.
Gdy byłem uczniem 5 klasy
technikum przed maturą
jeździłem na zajęcia dodatkowe z historii, bo chciałem
studiować historię. Moja
szkoła mieściła się na jednym końcu Warszawy, a te
zajęcia dodatkowe miałem
na drugim końcu tego dużego miasta. Pewnego dnia,
po 8 lekcjach w szkole, jechałem tramwajem na te
zajęcia. Głowa mnie bolała,
byłem zmęczony i kombinowałem co tu zrobić, żeby
na te zajęcia nie dotrzeć.
I zobaczyłem plakat filmu
„Złoto dla zuchwałych”
przy ówczesnym kinie „Moskwa”. Wysiadłem z tramwaju, poszedłem do kina
i… nie żałowałem.
7. Mój ulubiony aktor i aktorka to... Aktor to zdecydowanie Tadeusz Łomnicki. To
znakomity, wybitny aktor.
Miałem okazję poznać go
osobiście – podczas pracy nad sztuką „Król Lear”
w Teatrze Nowym w Poznaniu. Byłem wtedy wicedyrektorem Teatru Nowego
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w Poznaniu. Niestety nie
doszło do premiery, bo Pan
Łomnicki zmarł nagle podczas próby. Pamiętam ten
dzień (22 lutego 1992) i długie pożegnanie mieszkańców Wielkopolski. A ulubiona aktorka to Claudia Cardinale, znakomita aktorka i ta
włoska uroda!!!
Z prasy czytam regularnie...
„Politykę”, „Gazetę Wyborczą” i „Nową Technikę Wojskową”.
Najchętniej słucham...
zdecydowanie muzyki poważnej, a także muzyki filmowej. Zakochany jestem
w muzyce Ennio Morricone. Byłem na jego koncercie
w Łodzi. Super przeżycie!
Jeżdżę samochodem... teraz służbową Skodą.
Jeżdżę... z wiekiem wolniej.
Wcześniej koledzy o mnie
mówili „pojawia się i znika”.
Marzę o... naprawdę porządnym wypoczynku.
W dzisiejszych, szybkich
czasach trudno o chwilę wytchnienia. A doszły mi jeszcze obowiązki „dziadkowskie” – zajmuję się czasami
moimi wnukami i wnuczką,
co sprawia mi dużo radości,
ale też jest wyzwaniem.
Najmilej spędzam wolny
czas... czytając dobrą książkę, a lubię książki histo-
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ryczne i mówiące o faktach
politycznych. Gdy czytam
w tle wybrzmiewa muzyka
klasyczna.
Najdalej podróżowałem
do... Nowej Zelandii. Było
to krótko po nakręceniu trylogii tolkienowskiej. Wrażenia niesamowite. Krajobrazy, przyroda, życzliwi ludzie.
Chciałbym pojechać... na
Antarktydę. Zobaczyć jak
tam jest, poobserwować jak
zwierzęta dają sobie radę
w tych ekstremalnie trudnych warunkach.
Moim ulubionym kolorem
jest... niebieski.
Potrafię ugotować... świetną jajecznicę. Kiedyś przypadkowo oglądałem w telewizji program kulinarny,
w którym podano przepis
na jajecznicę. Zaciekawiło
mnie to, spróbowałem i…
dzisiaj jak przychodzą do
mnie wnuki to na ich wyraźne żądanie muszę iść do
kuchni i smażyć jajecznicę.
Jaki to jest przepis nie zdradzę nikomu.
Drink, który mi najbardziej
smakuje to… gin z tonikiem.
U ludzi denerwuje mnie...
buta, niezachwiana pewność siebie. Denerwuje
mnie, gdy ktoś mówi „wiem
wszystko”, bo nikt nie wie
wszystkiego.

20. Przyjaciele mówią do
mnie... W latach szkolnych
miałem ksywkę „Chopin”.
Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, ale wtedy miałem
czuprynę jak Chopin. Dzisiaj
po prostu Michał.
21. Najbardziej cenię u partnerów w pracy... solidność,
własną inicjatywę, rzetelność.
22. W kasynie lubię grać... Nie
chodzę do kasyna. Oglądam
na filmach jak inni ludzie
przegrywają.
23. Smartfon to dla mnie... wygodne narzędzie pracy.
24. Internet uważam za... Hm,
trudne pytanie. Internet
to znakomite źródło informacji, ale… Internet skraca
czas, który mamy. Żyjemy
dużo szybciej, jesteśmy
zmęczeni, zapominamy
o odpoczynku. Ale dzięki
Internetowi bardzo szybko
docierają do nas informacje
z całego świata.
25. Zakupy to... mordęga.
Wszystkie.
26. Gdy myją szybę w moim
aucie na skrzyżowaniu...
Dawniej, gdy było mniej
pracy, gdy zabierali się za
to studenci albo uczniowie
to mi to nie przeszkadzało. Zgadzałem się, płaciłem.
Dzisiaj jest inaczej, takie
zachowanie uznaję za zwy-
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czajne naciąganie i unikam
takich sytuacji.
Chciałbym zjeść kolację
z... Donaldem Tuskiem
i chciałbym z nim spokojnie,
w cztery oczy, porozmawiać
o polityce.
Najdziwniejszą potrawą
jaką jadłem były... takie
chińskie mało świeże, mówiąc delikatnie, jaja. Uważam jednak, że jak się jest
za granicą, to trzeba próbować różnych potraw. Ale
drugi raz tych jaj już bym
nie zjadł.
Nienawidzę... obłudy.
Moja pierwsza miłość...
Och, to szkoła podstawowa i koleżanka z klasy, która
umiejętnie i w sposób bezwzględny wykorzystywała
tę sytuację.
Mój najtrudniejszy moment
w życiu to... gdy wyjeżdżałem z Warszawy na studia
do Poznania, a potem gdy
z Poznania przeprowadzałem się do Pniew. Zmiany,
nowi ludzie, skrajnie różne
środowiska. Łatwiej przenosić się z małego miasta do
dużego niż odwrotnie.
Najbardziej cenię u kobiet... uśmiech.
Najbardziej nie lubię u kobiet... ostrego, wyzywającego makijażu. Kobiety
są piękne i często w ten
sposób się moim zdaniem
oszpecają. Kobieta jest jak
róża, a róża nie potrzebuje
sztucznego upiększania.
Mój największy sukces to...
Jeśli mówimy o sprawach
zawodowych, to wygranie
pierwszych wyborów na burmistrza Pniew w 1996 roku,
gdy nie miałem jeszcze żadnego zaplecza politycznego.
A z innych spraw… Byłem
kiedyś mistrzem amatorów
w szachach w Województwie Poznańskim, mistrzem
samorządowców w brydżu
sportowym.
Chciałbym jeszcze... wykorzystać w samorządzie swoje doświadczenie
i umiejętności, stąd decyzja
o podjęciu próby zdobycia
mandatu radnego Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego. Chciałbym także jak
najdłużej patrzeć jak rosną
i rozwijają się wnuki w Polsce, kraju silnie związanym
z Unią Europejską.

WALDY DZIKOWSKI poseł na Sejm

MAREK WOŹNIAK marszałek wielkopolski

Waldy Dzikowski, polski polityk
i samorządowiec (latach 1990–
–2001 pełnił funkcję wójta gminy
Tarnowo Podgórne), chemik, poseł
na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji.
W Sejmie VIII (obecnej) kadencji
został członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Nadzwyczajnej
do rozpatrzenia projektów ustaw
z zakresu prawa wyborczego, pracował też w Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych (2015).

Michał CHOJARA to znakomity samorządowiec, świetny wieloletni burmistrz Gminy Pniewy i miałem okazję obserwować jego osiągnięcia od czasów gdy sam byłem wójtem Gminy Tarnowo Podgórne.
Michał CHOJARA, o czym warto pamiętać, czterokrotnie w wolnych
wyborach był wybierany przez mieszkańców Gminy Pniewy na burmistrza.
To najlepszy dowód na to jakim zaufaniem darzą Go wyborcy. Jest jednym
z tych ludzi, którym na sercu leży dobro gminy, którego zaangażowanie
i wysiłek koncentrują się wokół tego, by gmina Pniewy była jednym z liderów Wielkopolski, by szczyciła się tym co godne i nowoczesne, na miarę XXI
wieku. Już teraz zasługą Jego starań w gminie pojawiło się wielu inwestorów, a także firm o zasięgu globalnym, takich jak Honda, która wybudowała
właśnie w Pniewach swoje centrum logistyczne, obsługujące Europę środkową, wschodnią część Niemiec i kraje nadbałtyckie. Dla mieszkańców są to
miejsca pracy, a dla gminy dochód, który może inwestować w dalszy rozwój,
infrastruktury, oświaty, piękne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, by
służyła ludziom.
Dlatego ucieszyła mnie wiadomość o decyzji Michała CHOJARY, by ubiegać się o mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. To dobry, kompetentny kandydat i samorządowiec o dużym doświadczeniu, taki
na którego warto oddać głos. Z pewnością wykorzysta go mądrze w trosce
o mieszkańców i takich ludzi popieram zawsze!

M a r e k Wo ź n i a k
- polityk i samorządowiec (w latach 1990–1994
był sekretarzem
gminy Suchy Las,
następnie sprawował funkcję pełnomocnika wojewody
poznańskiego. Od
1998 kierował Urzędem Rejonowym
w Poznaniu, jako
pełnomocnik ds.
utworzenia powiatu
poznańskiego. Od
1998 był radnym,
a od 2002 do 2005
także wicestarostą
tego powiatu). Od
2005 marszałek województwa wielkopolskiego.

Michała CHOJARĘ znam od lat i wiem, że był jako wieloletni burmistrz
znakomitym gospodarzem w Gminie Pniewy. Teraz czas, by Michał CHOJARA wiedzę i umiejętności tam zdobyte wykorzystał w Sejmiku. Dlatego
proszę Państwa o oddanie głosu na Michała CHOJARĘ. To bardzo dobry
wybór, to gwarancja, że to doświadczenie Kandydata i Jego wiedzę dobrze
wykorzystamy.

Szanowni Państwo!
Wybory samorządowe odbędą się 21 października, a ja tego dnia będę się starał
o mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – lista nr 4, pozycja - 6.
Proszę o Państwa głos – nie zawiodę Państwa zaufania.
Mam doświadczenie i kompetencje, w samorządzie przepracowałem wiele lat
i wiem co i jak należy zrobić, by Wielkopolska nadal była najlepiej rozwijającym się
regionem w Polsce.
Szanuję Konstytucję oraz praworządność, szanuję drugiego człowieka choć
niekiedy nie podzielam jego poglądów politycznych, wiem, że przyszłość Polski
nierozerwalnie jest związana z Unią Europejską.
W Sejmiku Województwa Wielkopolskiego będę pracował by umocnić samorządność,
by dać więcej kompetencji lokalnym liderom, by głos Państwa nie był nigdy więcej
lekceważony przez polityków.
By tak się stało potrzebuję Państwa poparcia, Państwa głosu. Tylko wspólnie,
tylko razem możemy obronić w Polsce samorządność, którą szczególnie cenimy
w Wielkopolsce.

