
Program dla Gminy Chocianów 
Franciszek Skibicki oraz skupieni wokół niego ludzie, którzy kandydują do Rady Gminy Chocianów w ramach Komitetu Wyborczego Wyborców 

Porozumienie uważają, że do najpilniejszych spraw, wymagających natychmiastowej realizacji należą: utworzenie przedszkola i żłobka na osiedlu 
Zwycięstwa oraz punktów przedszkolnych na terenie sołectw. Wśród priorytetów znajdują się także: budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Trzebnicach, placów zabaw i Skate Parku w Chocianowie, jak również skanalizowanie terenów wiejskich, zwodociągowanie wsi Michałów i Raków 
oraz modernizacja dróg.  Str.  3 i 6  

Robert 
Raczyński
prezydent 
Lubina
Franciszek 
Skibicki 
sprawdził się jako 
burmistrz Chocianowa, doskonale 
wywiązał się także ze wszystkich 
zadań powierzonych mu w Lubinie. 
Wspólne zakupy energii przez 
samorządy czy rewitalizacja Parku 
Wrocławskiego to jego zasługi. Na 
takich ludzi jak on, warto postawić. 
Ja to zrobiłem i się nie zawiodłem. 

Andrzej 
Górzyński 
 przedsiębiorca, 
przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Lubinie 
Franciszek Skibicki – 
to człowiek, który udowodnił, że 
jest dobrym gospodarzem. Za jego 
kadencji Chocianów zmienił 
oblicze. Rynek, który udało mu się 
zrewitalizować  - to powód do 
dumy wszystkich mieszkańców. 
Cenię go i szanuję za jego 
otwartość, pracowitość i uczciwość.
 

Adam 
Myrda 
starosta 
lubiński 
Rozsądek 
i pracowitość – 
to cechy 
Franciszka 
Skibickiego, które predestynują go 
do objęcia stanowiska burmistrza 
Chocianowa. Popieram go bez 
chwili wahania, bo sprawy 
samorządu zawsze stawiał i stawia 
na pierwszym miejscu, a przy tym 
jest dobrym i uczciwym 
człowiekiem. 

POPIERAMY

Skibicki 
Wydawnictwo finansowane ze srodków KWW Porozumienie 

CHOCIANÓW. Potwierdziły się nieoficjalne informacje. Franciszek 
Skibicki będzie się ubiegał się o stanowisko burmistrza 

Chocianowa. Przekonali go do tego mieszkańcy, którzy uważają, 
że to jedyna szansa na to, by Chocianów znów mógł się rozwijać. 
Franciszek Skibicki przez ostatnie cztery lata pracował w Lubinie. 

Najpierw w urzędzie miejskim nadzorował projekt grupowego 
zakupu energii przez samorządy, a następnie jako pełnomocnik 

prezydenta współtworzył Park Wrocławski, który jest obecnie 
jedną z największych atrakcji turystycznych w regionie.  
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Po czterech latach przerwy zde-
cydował się Pan kandydować po-
nownie… 

Tak, choć nie byłem do te-
go początkowo przekonany 

Skąd zatem taka decyzja? 
Chocianów to moje mia-

sto. To, że obecnie pracuję 
w Lubinie, nie oznacza, że 
straciłem z nim kontakt. 
Mieszkam tu i widzę, co się 
dzieje. 

A konkretnie. 
Mam swoje zasady, nie lu-

bię mówić o nikim źle, 
a w tym przypadku musiało-
by paść wiele gorzkich 
słów… 

Tym razem jednak zostaje Pan 
wywołany do tablicy. Start z wybo-
rach zobowiązuje m.in. do wylania 
czary goryczy. 

Podjąłem decyzję o kandy-
dowaniu, bo dostaję wiele 

sygnałów o tym, że 
w Chocianowie 

niepokojąco od-
wróciły się pro-
porcje: miesz-
kańcy są te-
raz dla wła-
d z y  a  n i e 
władza dla 
mieszkań-
ców. To kłó-
ci się z ideą 
samorząd-
ności, której 
ja hołduję. Za 
poglądy traci 
s ię  tu teraz 

stanowiska, jeśli oczywiście 
nie są one z zbieżne z linią 
rządzących. Dla tych, którzy 
są „wierni” tworzy się posa-
dy. Budżet na wynagrodze-
nia w porównaniu z końcem 
mojej kadencji wzrósł o kilka 
mln zł w skali roku. To wiele 
tłumaczy. 

Chce Pan przywrócić normalność 
– to jedno z haseł Pana kampanii. 

Tak. W Chocianowie po-
wstały grupy, które mnie 
przekonywały do tego, by 
wystartować w wyborach. 
Zresztą nie tylko mnie. Cho-
cianowianie pojawili się z ta-
kim wnioskiem nawet u mo-
jego obecnego pracodawcy 
prezydenta Lubina oraz 
u przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Lubinie. 

I… 
I ja to sobie wszystko na 

spokojnie przemyślałem. 
Z jednej strony mam dobrą 
robotę w Lubinie, ale z dru-
giej w samorządzie praco-
wałem przez 28 lat, w tym 

14 lat jako burmistrz Chocia-
nowa czyli tak naprawdę 
byłem „na garnuszku” 
mieszkańców. Jeśli teraz 
więc mieszkańcy chcą cze-
goś ode mnie, to nie wolno 
mi odmówić. To mój moral-
ny obowiązek… 

Co Pan robił przez ostatnie czte-
ry lata, bo raczej propozycja pracy 
z ust Pana następcy nie padła? 

(Śmiech) Nie, zdecydowa-
nie nie. Padła natomiast ze 
strony Prezydenta Lubina 
Roberta Raczyńskiego i na-
dal mogłem pracować w sa-
morządzie. Najpierw w ma-
gistracie koordynowałem 
projekt grupowych zaku-
pów energii, a potem otrzy-
małem propozycję stworze-
nia od podstaw Ogrodu 
Zoologicznego w Parku 
Wrocławskim. To było nie-
zwykłe wyzwanie, które sta-
ło się równocześnie moją pa-
sją. Jest on, po części, moim 
dzieckiem i jestem z tego 
bardzo dumny. 

Po wygranych wyborach podobny 
obiekt powstanie w Chocianowie? 

Chciałbym, żeby tak było, ale 
my tu mamy do załatwienia 
wiele bardziej prozaicznych 
spraw. Gmina Chocianów jest 
jedną z nielicznych w kraju, 
w której żadna z wsi nie jest ska-
nalizowana. Gdy odchodziłem 
ze stanowiska instalacja wodno-
-ściekowa dla Parchowa, Pogo-
rzelisk i Jabłonowa była prak-
tycznie sfinalizowana. Mieliśmy 
otrzymać 85 proc. z kwoty inwe-
stycji oszacowanej na 13 mln zł. 
Tymczasem 17.01.2011 r.  bur-
mistrz pisemnie zrezygnował 
z dofinansowania. Nie wiem 
i nie rozumiem, dlaczego obecne 
władze ani w roku 2013 ani 
w 2014 nie złożyły wniosków 
o dofinansowanie kanalizacji dla 
trzech kolejnych miejscowości: 
Szklar Dolnych, Brunowa 
i Trzmielowa, mimo że posia-
dały odpowiednią doku-
mentację. Wszystkie 
gminy, które 
ubiegały się 

o takie środki, otrzymały pienią-
dze. Trzy lata naszych starań zo-
stało zmarnowanych. To dla 
mnie bardzo przykre i bolesne, 
bo pracowało nad tym wiele 
osób, poświęcając swój czas i an-
gażując się w te projekty. 

Co jeszcze znajdzie się na pana li-
ście spraw z terminem natychmiasto-
wej wykonalności? 
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Program 
dla Chocianowa 
INWESTYCJE OŚWIATOWE 
e  utworzenie przedszkola na osiedlu Zwycięstwa 

od września 2015 roku, 
e  utworzenie punktów przedszkolnych na terenie 

sołectw, 
e  utworzenie żłobka w Chocianowie, 
e  termomodernizacja i remont budynku Szkoły 

w Parchowie, w Szklarach Dolnych i Gimnazjum 
w Chocianowie, 

e  remont szatni i stołówki w Szkole Podstawowej 
w Chocianowie 

e  wsparcie systemu dokształcania lub 
przekwalifikowania nauczycieli

SPORT I REKREACJA 
e  budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzebnicach 
e  budowa placów zabaw i  Skate Parku 

w Chocianowie oraz placów zabaw na terenie 
sołectw

e  budowa małej przyszkolnej krytej pływalni 
Delfinek 

e  organizacja imprez: Bieg Jesieni , Karczma 
Piwna, Dzień Jagody, Dożynki

KULTURA 
e  II etap remontu i modernizacji Wiejskiego 

Ośrodka Kultury w Parchowie 
e  remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Brunowie 
e  pozyskanie i otwarcie pomieszczeń na 

warsztaty i zajęcia w CHOK 
e  utworzenie stypendium gminnego dla lokalnych 

talentów

PROGRAM DLA SENIORÓW 
e   utworzenie Uniwersytetu III wieku

INFRASTRUKTURA 
e  skanalizowanie terenów wiejskich 
e  zwodociągowanie wsi Michałów, Raków oraz 

Chocianowca Zagórza
e  modernizacja dróg 

Przywróćmy normalność 
– rozmowa z Franciszkiem Skibickim, kandydatem na burmistrza Chocianowa 

Na pewno kwestie 
edukacji. W Chocianowie 
nie ma żłobka, brakuje 
miejsc w przedszkolach, 
szkoły nie są przygoto-
wane do kształcenia sze-
ściolatków. Krew w ży-
łach zmroziła mi infor-
macja o tym, że pojawił 
się pomysł przeniesienia 
jednej z klas zerowych 
do…  gimnazjum. To nie-
dopuszczalne! Z eduka-
cją nierozerwalnie wiąże 
się komunikacja. Trzeba 
gruntownie przebudo-
wać system, usprawnia-
jąc połączenia z Polkowi-
cami czy Lubinem. Nie 
może być tak, że jedynym 
kryterium wyboru szkoły 
jest dojazd. Niestety tak 
to wygląda obecnie. 

Co może zmienić kadencja 
2014 – 2018 w życiu mieszkań-
ców Chocianowa? 

Bardzo wiele, jeśli 
w odpowiednim czasie 
podjęte zostaną odpo-

wiednie decyzje. Najbliż-
sze cztery lata to okres 
dzielenia ostatniej dużej 
transzy unijnych pienię-
dzy. Trzeba działać wie-
lotorowo, przygotować 
wieloletnie plany, które 
będą skorelowane z Re-
gionalnym Programem 
Operacyjnym.  Potrzeb 
jest wiele, ale – co naj-
ważniejsze – będzie 
możliwa ich realizacja.  

Funkcja burmistrza, to zde-
cydowanie innych rodzaj pracy 
od tej, którą obecnie pan wy-
konuje. To dyspozycyjność 
przez 24 godziny na dobę. Jak 
najbliżsi przyjęli Pana decyzję 
o kandydowaniu? 

Wnuczka zapytała 
mnie: po co ci to dziad-
ku? Żona tylko na począt-
ku była trochę zła. Wytłu-
maczyłem jej jednak, że 
jestem to winien ludziom, 
którzy przez tyle lat ob-
darzali mnie swoim za-
ufaniem. Zrozumiała. Lu-
dzie nie mogą się bać żyć 
w Chocianowie, bo to ich 
miejsce na ziemi i ja chcę 
je im przywrócić. 

Dziękuję za rozmowę 
 Rozmawiała 

 Agnieszka Koszewska 

Samorządowiec z duszą 
Franciszek Skibicki pełnił funkcję burmistrza Chocianowa w latach 1992 – 2010 (z czteroletnią przerwą w kadencji 1994 – 1998), 
z chocianowskim samorządem związany jest od 28 lat. Obecnie zasiada w Radzie Powiatu Polkowickiego. Jest wiernym 
sympatykiem Stali Chocianów. Z klubem związany był od lat 70., przechodząc rozmaite szczeble od sekretarza do stanowiska 
prezesa. Od zawsze przyjaciel i wielki orędownik Ochotniczych Straży Pożarnych. Prywatnie ojciec dwojga dzieci, dziadek 
22-letniej Oli, 18-letniego Kamila i 3-letniego Tomusia. Domator, który jednak pracy oddaje się bez reszty, bo jak coś robi, 
to robi to z pasją i pełnym zaangażowaniem. Na pierwszy od 12 lat pełnowymiarowy (dwutygodniowy) urlop wybrał się z dopiero, 
po ostatnich wyborach. 

www.gminachocianow.pl
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OKRĘG NR 1 
Wiesław Radojewski

Jestem absolwent Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej w Legnicy oraz studiów 
podyplomowych w Akademii Górniczo- 
-Hutniczej w Krakowie.
Z Chocianowem jestem związany od ponad 40 lat i tyleż lat 
przepracowałem w CHOFUM S.A. (obecnie na stanowisku 
kierownika działu handlu). Przez 30 lat stawałem w obronie 
tożsamości ogrodnictwa działkowego, szczególnie ogrodu 
„Nadzieja”. Jako radny, chciałbym w dalszym ciągu stać na 
straży nietykalności naszych ogrodów oraz intensyfikacji 
w zakresie budowy infrastruktury, a także udzielenia pomocy 
nabywcom garaży w rejonie osiedli Wesoła i Amii Krajowej tj. 
uzbrojenia terenów, szczególnie w drogi dojazdowe 
i oświetlenie. 

OKRĘG NR 2 
Piotr Piech 

Wiek: Chrystusowy- 33 lata, dwoje dzieci, 
wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 
urodzenia mieszkam w Chocianowie, 
skończyłem Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara 
Langego we Wrocławiu. Jestem młodym człowiekiem pełnym 
energii i pomysłów. Chciałbym przysłużyć się Naszemu Miastu 
oraz Gminie. Moimi wartościami są: czystość, przejrzystość 
i transparentność. Moje pomysły to m.in.: budowa 
profesjonalnej sceny widowiskowo-koncertowej, ogrodzenie 
piaskownic i placów zabaw (psy i koty załatwiają w nich swoje 
potrzeby), koszenie trawy - tereny zielone na Wesołej i Armii 
Krajowej (nie może się MiG dogadać ze Spółdzielnią), 
reaktywacja Pikniku Reggae lub podobnej imprezy.  

OKRĘG NR 3 
Stanisław Dzedzej 

Mam 55 lat, jestem żonaty, mam dwoje 
dzieci - syna i córkę. W Chocianowie 
mieszkam od 29 lat. Moje hobby to hodowla 
gołębi pocztowych oraz myślistwo. Lubię pracować 
społecznie. Przez 20 lat czynnie działałem jako Naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie. Mam wśród 
mieszkańców Chocianowa wielu znajomych. Znam ich 
potrzeby, a także oczekiwania wobec naszego miasta. Jestem 
osobą ambitną i komunikatywną. Bardzo chętnie podejmę 
współpracę w kreatywnym zespole, jak również podejmę 
nowe wyzwania. Oddając na mnie głos, mogą Państwo liczyć 
na świeże spojrzenie na problemy naszego miasta 
Chocianowa.

OKRĘG NR 4 
Teresa Mielnik 

Jestem żoną, matką trzech dorosłych córek, 
planistką  w "CHOFUM" w Chocianowie. 
Uważam, że przyszłość mojego miasta zależy 
także ode mnie. Postanowiłam nie czekać aż ktoś 
zadecyduje za mnie w sprawach, w których ja mogę zabrać 
głos. Problemy regionu i jego mieszkańców są dla mnie 
problemami bliskich mi osób. Z myślą o nich zamierzam 
kandydować.
Moje cele: bezpieczna gmina, zrozumiany obywatel (potrzeby 
dzieci, młodzieży i osób starszych), pozyskiwanie funduszy na 
rozwój miasta, reaktywacja działań z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej. Moje motto życiowe: „Nie wystarczy urodzić się 
człowiekiem trzeba jeszcze być człowiekiem". 

OKRĘG NR 5 
Roman Stanisław Karliński 

Ma 44 lata, jestem żonaty – żona Beata, mam 
dwoje dzieci Kamila i Adriannę. Od  26 lat 
pracuję w  KGHM  PM S.A. O/ZG „Polkowice-
Sieroszowice’’ na stanowisku  górnik-operator  
samojezdnych  ciężkich maszyn  górniczych.
Będąc  radnym  chciałbym przyczynić się do poprawy 
warunków socjalnych w szkołach oraz pomocy dzieciom 
i młodzieży  szkolnej,  potrzebującym wsparcia. Jednym 
z moich celów jest stworzenie miejsc, w których młodzi ludzie 
mogliby  odpoczywać i rozwijać się. Szczególnie zależy mi na 
poprawie jakości dostępu do usług medycznych dla 
mieszkańców Chocianowa w dni wolne od pracy, a także na 
remontach dróg i kultywowaniu tradycji górniczych w naszej 
gminie. 

OKRĘG NR 6 
Robert Niemiec 

Mam 43 lata, mieszkam w Chocianowie, 
jestem żonaty, syn Krzysztof ma 19 lat. Z 
wykształcenia jestem inżynierem zarządzania, 
bezpartyjny, zatrudniony w firmie Guhring na 
stanowisku Kierownika Projektu.  
Jednym z moich głównych celów jest zatrzymanie w mieście 
młodych ludzi,  którzy obecnie z powodu braku infrastruktury 
przedszkolnej i żłobka migrują do sąsiednich miejscowości. 
Dlatego będę dążył do otwarcia w Chocianowie żłobka, oraz 
oddziału przedszkolnego na osiedlu Zwycięstwa. Bardzo 
ważnym aspektem, jest również komunikacja lokalna, która 
umożliwiłaby przemieszczanie się pomiędzy osiedlami 
Centrum, Zwycięstwa oraz Wesołą, oraz bezpieczeństwo w 
mieście, czyli otwarcie komisariatu policji całodobowo.

OKRĘG NR 7 
Bogusław Mikołaj Chrobak 

Mam 57 lat, jestem bezpartyjny, przez 25 lat 
związany byłem z CHOFUM Chocianów, obecnie 
pracuję jako kierownik regionu w firmie finansowej. 
Od 2004 roku jestem członkiem Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Legnicy, od  2012 – wiceprezesem ds. rozgrywek, od 
2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Chocianowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, w latach 2003 – 2008 byłem Prezesem Klubu 
Piłkarskiego – Blastexpol Chocianów.
Chciałabym zająć się problemami młodzieży w mieście i na wsi, 
rozbudową młodzieżowych baz sportowych i zagospodarowaniem 
wolnego czasu młodzieży poprzez organizowanie cyklicznych 
imprez sportowych. Bliskie są mi sprawy związane ze 
spółdzielczością mieszkaniową i nimi chciałbym się zająć. 
Bliskie są mi problemy spółdzielców, będę dążył do wybudowania 
osiedlowego placu zabaw dla dzieci.

OKRĘG NR 8 
Krzysztof Leszczyński 

Mam 56 lat, żonę i troje dorosłych dzieci. 
Jestem osobą wierzącą – katolikiem. Posiadam 
wykształcenie wyższe (aktualnie na ostatnim 
roku magisterium). Od wielu lat związany jestem 
z samorządem, przez trzy kadencje pełniłem funkcję radnego, 
a w latach 1998- 2006 byłem przewodniczącym Rady 
Miejskiej. W tym okresie osiedle „Zwycięstwa” doczekało się  
kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych, 
zbudowano boisko wielofunkcyjne. Powstały w planach 
przestrzennych tereny pod zabudowę jednorodzinną. Moim 
marzeniem jest projekt rewitalizacji osiedla, który 
obejmowałby drogi, chodniki, tereny zielone, place zabaw, 
miejsca rekreacji sportowej dla wszystkich mieszkańców 
osiedla bez względu na wiek.

OKRĘG NR 9
Piotr Gałuszka 

35 lat, żonaty, jedno dziecko. Absolwent 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz 
Studium Podyplomowego na Wydziale 
Informatyki i Zarządzania Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu. Pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie. Zamierzam działać na 
rzecz poprawy  gospodarki komunalnej oraz infrastruktury 
w gminie poprzez: wzmocnienie pozycji MZGKIM 
w Chocianowie  i jego większe zaangażowanie w prace 
porządkowe na terenie miasta i gminy, dbanie o tereny 
zielone, odśnieżanie chodników), poprawienie  gospodarki 
odpadami, modernizację infrastruktury drogowej. Jako ojciec 
czteroletniego synka, będę zabiegał o powstanie na osiedlu 
Zwycięstwa oddziału Przedszkola Miejskiego i żłobka.

OKRĘG NR 10 
Edyta Lucyna Malukiewicz 

Mam 40 lat, jestem ambitną i lojalną 
mieszkanką Brunowa. Posiadam 
wykształcenie średnie (Studium Obsługi Ruchu 
Turystycznego). Obecnie prowadzę działy 
specjalne produkcji rolnej "uprawa grzybów". Od czterech lat 
działam w radzie sołeckiej. Wierzę, że możemy żyć godnie 
i spokojnie w naszej gminie. Wspólnymi siłami osiągniemy 
zamierzone cele.

OKRĘG NR 11
Jerzy Kuzemczak 

Mam 28 lat. Ukończyłem studia z tytułem 
magistra inżyniera na kierunku rolnictwo,  
specjalność agronomia na Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu. Od urodzenia moje 
życie związane jest z Michałowem i Gminą Chocianów. W czasie 
studiów pracowałem za granicą i wiem  jak wyglądają tereny 
wiejskie na zachodzie Europy. Aktualnie wraz z rodzicami 
prowadzimy 20-hektarowe gospodarstwo rolne zajmujące się 
produkcją zbóż, chowem bydła i trzody chlewnej. Uważam i jestem 
w stu procentach przekonany, że tereny wiejskie są wspaniałym 
miejscem nie tylko rekreacyjnym, ale miejscem by zamieszkać tu na 
całe życie. Ważną sprawą jest by młodzi ludzie nie uciekali a mieli 
zamiar pozostać. Należy zmodernizować infrastrukturę drogową 
terenów wiejskich, zwodociągować Michałów i Raków, a także 
rozbudować oświetlenie i przeprowadzić skanalizowanie wsi. 

OKRĘG NR 12
Mariusz Przyszlak 

Mam 34 lata, w Chocianowcu mieszkam od  
czterech lat, lecz związany jestem z naszą 
wioską od urodzenia. Mam żonę, oraz 
dwuletniego syna. Posiadam wyższe 
wykształcenie. Pracuję w ZG Rudna jako górnik pod ziemią.  
Jako radny zamierzam: wykorzystać pieniądze na wsparcie 
lokalnego klubu sportowego oraz zespołu folklorystycznego  
„Echo”, przywrócić do życia bibliotekę wiejską, pomóc 
w pozyskaniu środków pozabudżetowych, wspierać inicjatywy 
społeczne, poprawić infrastrukturę drogową na terenie całej 
wsi. Zwracam się z uprzejmą prośbą o poparcie mojej 
kandydatury na radnego. 

OKRĘG NR 13
Bronisław Klita 

Mam 47 lat. Jestem żonaty, mam trzech synów. 
Zawodowo związany jestem z KGHM. Nie należę 
do żadnej partii. Byłem radnym Rady Miejskiej 
w Chocianowie w latach 2009- 2014. W tym okresie 
starałem się uczciwie i rzetelnie bronić interesów mieszkańców  
Parchowa, Pogorzelisk i  Jabłonowa. Cele z jakimi startuje: 
- poprawa infrastruktury (chodniki, droga wojewódzka, drogi 
lokalne), ochrona środowiska  (budowa kanalizacji), 
zwiększenie dostępu do kultury (dokończenie remontu WOK 
w Parchowie i lepsze wykorzystanie tej placówki), 
modernizacja budynków szkoły podstawowej, zapewnienie 
opieki przedszkolnej w Parchowie dla dzieci od lat 3, 
modernizacja sieci wodociągowej, popieranie inicjatyw 
społecznych w ramach funduszu sołeckiego (lub budżetów 
obywatelskich), odbudowanie zaufania mieszkańców do władz 
samorządowych na szczeblu gminy. 

OKRĘG NR 14
Marcin Hoć 

Mam 34 lata, jestem żonaty i niedawno 
zostałem ojcem 4-miesięcznej dziś 
Magdaleny. W Szklarach Dolnych mieszkam na 
stałe od 11 lat, jednakże z tym miejscem jestem 
związany od urodzenia. Aktualnie pracuję w Fabryce Urządzeń 
Mechanicznych „CHOFUM” S.A. w Chocianowie. Od 12 lat 
uczestniczę w prowadzeniu klubu sportowego WTS Relaks 
Szklary Dolne wraz z liczną grupą młodych ludzi. Obecnie 
drugą kadencję pełnię w tym klubie społecznie funkcję 
Prezesa. Moimi głównymi atutami są sumienność, uczciwość 
i chęć niesienia pomocy  drugiemu człowiekowi. 
Jako radny zamierzam: doprowadzić do kontynuacji budowy 
sieci kanalizacyjnej w Szklarach Dolnych i Trzmielowie i do 
wybudowania chodników w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców wsi. 

OKRĘG NR 15 
Piotr Wandycz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
PIOTRA WANDYCZA  

Mam 31 lat, jestem mieszkańcem Trzebnic. 
Związany jestem także z Polkowicami, gdzie pełnię służbę 
w Państwowej Straży Pożarnej. Mój zawód polega na niesieniu 
pomocy innym, chciałbym pomagać także społecznie, bo wiele 
spraw w naszej miejscowości i gminie takiej pomocy 
i zaangażowania wymaga. W trybie natychmiastowym wykonać 
trzeba kanalizację, oświetlenie i dokończyć chodniki. Myślę, że 
wszyscy zasługujemy na stworzenie miejsca, w którym wraz 
z rodzinami moglibyśmy spędzać wolny czas. Chciałbym 
doprowadzić do powstania tras rowerowych, do czego 
z powodzeniem mogą wykorzystane nieużywane torowiska. 

Im można zaufać 

Decyzja o tym, komu zaufacie Państwo i kogo poprzecie w wyborach 16 listopada należy do Was. Jeśli jednak przy moim nazwisku zdecydujecie się postawić znak X, proszę również o poparcie moich 
kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej. Trudno jest zarządzać samorządem bez dobrej współpracy z radnymi. Ja im ufam, zaufajcie im i Wy! To są ludzie, którzy gwarantują służbę dla dobra i na 
rzecz mieszkańców i zawsze stawiają interes gminy ponad swój własny. Wspólnie zrealizujemy nasze hasło: „Ponad podziałami dla dobra mieszkańców”. 



LP PLANOWANE DZIAŁANIE PLANOWANE ŻRÓDŁO FINANSOWANIA

1.

Utworzenie (oddziału przedszkolnego) 
przedszkola na osiedlu Zwycięstwa
od września 2015 roku (Pozyskanie 
i adaptacja pomieszczeń przy
ul. Odrodzenia)

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  - 
na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 10 – Edukacja

2. Utworzenie punktów przedszkolnych 
na terenie sołectw

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego  - na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa 10 – Edukacja
 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki (EFS POKL) 

3. Utworzenie Żłobka w Chocianowie

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 
- na lata 2014 – 2020  Oś priorytetowa 9 – Włączanie Społeczne

4.
II etap remontu i modernizacji 
Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Parchowie

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania
 Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego  - na lata 2014 – 2020 (RPO WD 2014-2020)
Oś priorytetowa 6 – Infrastruktura spójności społecznej
 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
2014 -2020

5. Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury 
w Brunowie

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  
- na lata 2014 – 2020 (RPO WD 2014-2020) 
Oś priorytetowa 6 – Infrastruktura spójności społecznej

6.
Termomodernizacja i remonty budynku 
Szkoły w Parchowie, w Szklarach 
Dolnych i Gimnazjum w Chocianowie

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 
- na lata 2014 – 2020 (RPO WD 2014-2020)                                                                  
Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura edukacyjna

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Trzebnicach 

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  
- na lata 2014 – 2020 (RPO WD 2014-2020) 
Oś priorytetowa 6 – Infrastruktura spójności społecznej

8. Remont szatni i stołówki w Szkole 
Podstawowej w Chocianowie

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  
- na lata 2014 – 2020 (RPO WD 2014-2020)
Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura edukacyjna

9.
Budowa placów zabaw i  Skate Parku 
w Chocianowie oraz placów zabaw na 
terenie sołectw

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  
- na lata 2014 – 2020 (RPO WD 2014-2020)  
Oś priorytetowa 6 – Infrastruktura spójności społecznej

10. Budowa małej przyszkolnej krytej 
pływalni Delfinek w Chocianowie

1. Budżet Gminy
2.  Pozyskanie współfinansowania
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

11. Pozyskanie i otwarcie pomieszczeń na 
warsztaty i zajęcia w CHOK

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  
- na lata 2014 – 2020 (RPO WD 2014-2020) 
Oś priorytetowa 6 – Infrastruktura spójności społecznej 

12. Utworzenie Uniwersytetu III wieku

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania
  Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki (EFS POKL)
 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 -2020

13.
Organizacja zajęć dodatkowych, 
rozwojowych, dydaktyczno – 
wychowawczych w szkołach i w CHOK

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania
  Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki (EFS POKL)
 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 -2020

14. Wsparcie systemu dokształcania lub 
przekwalifikowania nauczycieli

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
(EFS POKL)

15.

Wsparcie psychoedukacyjne dzieci, 
młodzieży i dorosłych (wczesne 
wspomaganie w rozwoju, zajęcia 
socjoterapeutyczne, rozwój zawodowy 
i osobisty dorosłych)

Budżet gminy

LP PLANOWANE DZIAŁANIE PLANOWANE ŻRÓDŁO FINANSOWANIA

16.

Utworzenie stypendium gminnego 
dla lokalnych talentów (sportu, kultury) 
wspierającego indywidualne talenty, 
zespoły młodzieżowe, zespoły 
muzyczne, chóry, orkiestry itp.

Budżet gminy

17.
Utworzenie Gminnego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych (kulturalnych, 
społecznych, edukacyjnych)

Budżet gminy

18.
Reaktywacja działań z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej (Pikniku 
zdrowotnego itp. )

Budżet gminy

19. Organizacja imprez: Bieg Jesieni , 
Karczma Piwna, Dzień Jagody, Dożynki Budżet gminy

20.

Utworzenie komórki doradczej 
pomagającej mieszkańcom 
pozyskiwanie funduszy (np. na 
instalację kolektorów słonecznych)

Budżet gminy

21. Wsparcie realizacji zadań zapisanych 
w sołeckich strategiach rozwoju

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania
  Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki (EFS POKL)
 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 -2020

22.

Wzmocnienie gospodarki komunalnej  
MZGKiM zagospodarowanie terenów 
zielonych
Przejęcie w utrzymywanie terenów 
zielonych będących własnością gminy

Budżet gminy

23.
Wspieranie działalności wspólnot 
mieszkaniowych w zakresie 
infrastruktury.

1. Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  
- na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa  6 – Infrastruktura Spójności Społecznej. Priorytet 
inwestycyjny: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

24. Skanalizowanie terenów wiejskich

1. Budżet Gminy
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu
3. Pozyskanie współfinansowania 
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  

- na lata 2014 – 2020                                                          
Oś priorytetowa – 4 Środowisko i zasoby 
   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś 

Priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu. Priorytet inwestycyjny 6.2.

25. Zwodociągowanie wsi Michałów, 
Raków i Chocianowca Zagórza 

1. Budżet Gminy
2.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu
3. Pozyskanie współfinansowania 
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  

- na lata 2014 – 2020                                                        
 Oś priorytetowa – 4 Środowisko i zasoby  
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś 

Priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu. Priorytet inwestycyjny 6.2.

26. Budowa parkingów na terenie miasta 
i gminy Budżet Gminy.

27. Poprawa infrastruktury drogowej na 
terenie miasta i gminy 

1. Budżet Gminy
2.  Pozyskanie współfinansowania 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego  
- na lata 2014 – 2020 
Oś priorytetowa  6 – Infrastruktura Spójności Społecznej. Priorytet 
inwestycyjny: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

28.
Budowa oświetlenia drogowego 
o nowe punkty świetlne na terenie 
miasta i gminy. 

Budżet Gminy
2. Pozyskanie współfinansowania 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 
- na lata 2014 – 2020 

29

 Rozbudowa cmentarza komunalnego 
w Chocianowie oraz uporządkowanie 
zasad gospodarowania cmentarzami 
na terenie gminy. 

Budżet Gminy

30 Usprawnienie komunikacji/dojazdów 
do szkół ponadpodstawowych

Budżet Gminy

PLAN PROJEKTÓW  KWW POROZUMIENIE W KADENCJI 2014 – 2018

CHOCIANÓW 2014
POROZUMIENIE 

6 7

Park Wrocławski w Lubinie – to 
obecnie jedno z najpiękniejszych miejsc 
na Dolnym Śląsku. Można w nim zoba-
czyć ponad sześćdziesiąt gatunków 
ptaków, znajduje się tam mini zoo 
oraz szlak dinozaurów z kilku-
nastoma figurami niesamowi-
tych stworzeń, które zamiesz-
kiwały ziemię miliony lat 
przed nami. 

Pomysłodawcą stworzenia 
Centrum Edukacji Przyrodniczej 
był prezydent Lubina Robert Ra-
czyński, a jego głównym wyko-
nawcą Franciszek Skibicki, który ko-
ordynuje obecnie pracami centrum. 

- Realizacja tego projektu była dla 
mnie wielkim wyzwaniem, ale jedno-
cześnie czymś, co robiłem z pasją. Sam 
od wielu lat zajmuje się hodowlą ptac-
twa i czerpię z tego wielką radość, dlate-
go wśród zwierząt odnalazłem się do-
skonale  – mówi Franciszek Skibicki. 

Stworzenie parku było wielkim wy-
zwaniem organizacyjnym. Wiązało się 
z wielomiesięcznymi rozmowami 
i konsultacjami ze specjalistami oraz 
przedstawicielami Ogrodu Zoologicz-
nego we Wrocławiu. Prawie każdy 
zwierzę wymaga innych warunków 
i bardzo indywidualnego traktowania. 

Ostatecznie projekt udało się sfina-
lizować. W czerwcu 2014 roku Park 
Wrocławski został oficjalnie otwarty. 

- Bez wątpienia doprowadzenie te-
go przedsięwzięcia do szczęśliwego 
końca to wielka zasługa Franciszka 
Skibickiego. Był i jest ojcem tego pro-
jektu – mówi Robert Raczyński, pre-
zydent Lubina. 

Park Wrocławski w Lubinie zajmu-
je powierzchnię 14 ha. Jest najwięk-
szym i najcenniejszym parkiem w Lu-
binie. Jego początki sięgają XIX. 

- Bardzo związałem się z tym miej-
scem i cieszę się, że udało nam się 
stworzyć taka przyrodniczą perełkę 
w Lubinie. Zapraszamy tu wszyst-
kich zainteresowanych i przekonuje-
my do odwiedzenia tego miejsca nie-
zdecydowanych. Piękna roślinność, 
rzadkie gatunki ptactwa i wyjątkowy 
klimat w centrum miasta – to trzeba 
zobaczyć – mówi Franciszek Skibicki. 

 (AK) 

Franciszek Skibicki 
gospodarz na szóstkę!
Pod jego okiem Park Wrocławski w Lubinie stał się przyrodniczą perłą regionu 

Park w strefach 

STREFA DZIECKA 
Na dwóch placach zabaw usytuowanych 

w Parku Wrocławskim znajdują się 
urządzenia przeznaczone dla dzieci 

w różnym wieku. Wyjątkową 
atrakcją jest punkt 

paleontologiczny znajdujący się 
na szlaku dinozaurów. 

MINI ZOO 
W lubińskim mini zoo znajdują się 

udomowione gatunki zwierząt takie 
jak: kozy, kuce, owce, kury osły czy 

świnie. To doskonałe miejsce na wy-
cieczkę z dziećmi. 

PTASZARNIA 
W kilkunastu wolierach 

Centrum Edukacji Przyrodniczej 
w Lubinie podziwiać można ponad 

sześćdziesiąt gatunków ptaków, wśród 
nich różnobarwnie upierzone bażanty, 

sowy, ptaki leśne i polne czy czarne 
bociany. Zobaczyć można także 

ptaki drapieżne – bielika
 i orła stepowego. 

www.gminachocianow.pl



Szanowni Mi� zkańcy Gminy Chocianów

Kandyduję na urząd burmist rza, ponieważ zależy mi na rozwoju 

naszej gminy. J� tem samorządowcem z długol  nim stażem, mam 

duże doświadczenie w realizacji inw� tycji poprawiających gminną  

in� astrukturę, a także w pozyskiwaniu środków na działania 

prospołeczne. Zawsze staram się zjednywać ludzi wokół społecznego 

celu. W ten sposób, w czasie moich trz� h kadencji, 
zrewitalizowaliśmy centrum miasta i park, wyremontowaliśmy 

kilkadzi� iąt budynków mi� zkalnych i użyteczności publicznej, 

wybudowaliśmy halę widowiskowo-sportową i  boiska. Budowaliśmy 

i modernizowaliśmy remizy strażackie, ulepszaliśmy zaplecze szkół 

i przedszkola, unowocz« niliśmy oczyszczalnię ścieków i sporo innych 

obiektów. Razem wiele osiągnęliśmy.

Dlatego ze zgrozą obserwuję regr�  naszej gminy w ostatnich czter� h 

latach. Nie wykorzystano możliwości udziału w programach i projektach 

z gwarantowanym dofinansowaniem. Zaprzepaszczono szanse na 

niezbędne inw� tycje, np. kanalizację wsi. Zafundowano nam absurdalny  

wzrost ceny wody i odprowadzania ścieków. Zwiększano bezzasadnie 

zatrudnienie, zamiast inwestować w nowe miejsca pracy. Gminny 

fundusz płac wzrósł o miliony, a ile z tego mieli pracownicy? Kogo i za co 

nagradzano? Komu przydzielano gminne mieszkania? Na co 

przeznaczano nasze pieniądze?

 Obniżyły się standardy naszego życia społecznego. Niepokój, nieufność, 

wzajemna niechęć, skłócenie - rodzą coraz większą frustrację, która  

utrudnia i uprzykrza codzienne życie i pracę mi� zkańców. Musimy 

ten stan przełamać i odnaleźć motywację do wspólnego działania. 

Wszystkie środowiska lokalnej społeczności zapraszam do współpracy, 

nikt nie powinien czuć się wykluczony, a jego  p  ̧ rzeby nie mogą być 

marginalizowane. 

W naszej gminie jest wiele do zrobienia i to od zaraz. Jestem 

przygotowany do podjęcia  zadań, których w ostatnich latach 

zaniechano. Potrafię w sposób kompetentny i odpowiedzialny, 

wykorzystać w tym celu doświadczenie samorządowca oraz  wiedzę 

i umiejętności menadżerskie, które w ostatnich latach doskonaliłem 

pracując u boku prezydenta Lubina.

 Wszyscy mamy prawo stanowienia o naszym życiu społecznym. 

Wierzę, że ze swojego prawa głosu każdy skorzysta w dniu wyborów.

Uwierzmy w siebie. Mamy moc.

               Franciszek Skibicki
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