
LP Planowane działanie Komentarz FCh

1 Utworzenie przedszkola na osiedlu Zwycięstwa

Pewnie dziwnie to zabrzmi, ale w sprawie przedszkola wierzę burmistrzowi. „Utworzenie” przedszkola rzeczywiście jest w 
realizacji, co dobitnie wskazuje „ptaszek” postawiony w tabelce przez Edytę Rząsa. Przedszkole będzie „tworzone” przez 
następne dwa lata. Moim zdaniem dobrze się stało, że Franciszek Skibicki nie wybudował baraku przedszkolnego za 
600.000,00zł, co miał w planie na początku roku. Gmina wybuduje pasywny obiekt za 4 lub więcej milionów, o ile UE da 
pieniądze. Da (po rosyjsku: tak). 

2 Utworzenie punktów przedszkolnych na terenie sołectw
W tym punkcie Franciszek Skibicki zrealizował swój plan minimum. Niewielkimi środkami uruchomił afunkcjonalny Punkt 
w Szklarach, a na Parchów gmina wydała 100.000,00zł, co rzetelnie oznajmia w tabelce. Wdzięczne matki z Parchowa na 
pewno nieraz dziękowały inwestorowi, że za tak śmieszne pieniądze „postawił” im przedszkole. Niemniej powinny wiedzieć,
że na ten dar burmistrza składały się matki innych wsi, w których burmistrz nie planuje tworzenia punktów.

3 Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Brunowie
Na temat Remontu wiem więcej, niż mogę w tej chwili powiedzieć. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie przekroczenia 
uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz procedura wyjaśniająca, wszczęta przez Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych. w sprawie przekroczenia dyscypliny przy remoncie w Brunowie. Nie chcąc eskalować napięć, powiem tylko to,
że Franciszek Skibicki jest w błędzie. Myśli, że głupota jest ratunkiem w polityce. Nie. 

4 Remont szatni i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie

Inwestycja o nazwie „Remont szatni i stołówki” w budżecie miasta kwitła cały rok. Nic. Pieniądze zapewne poszły na inne 
zbożne cele, bo rzekomo pojawiły się trudności. W PRLu - to fakt- też non stop pojawiały się trudności. Twierdzę, że rok to 
za mało, żeby zrobić remont w Szkole. Tylko w Parchowie (tworząc Punkt przedszkolny), w Brunowie remontując Wiejski 
Ośrodek Kultury, czy konserwatorsko remontując pawilon na Stadionie Franciszek Skibicki pozwolił sobie zrobić dzikie 
inwestycje. Ponoć na wsi wszystko można....

5 Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni Delfinek
Zacytuję: „Chocianów ma Delfinka” . A jeśli „ma”, to każde dziecko może go pogłaskać. W weekendy i ferie do głaskania 
dopuszczeni będą inni mieszkańcy, w tym kobiety... A poważnie: Delfinka na razie mamy „na papierze”. Szanowni Państwo, 
trzymam kciuki, bo dużo potu i krwi się poleje zanim Franciszek Skibicki zbuduje Delfinka. Ale nie będę się już powtarzać...:
https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM

6 Pozyskanie i otwarcie pomieszczeń na warsztaty i zajęcia w ChOK

I śmiesznie i głupio...! Już 17. czerwca br. portal chocianow.com.pl ogłaszał taką oto prawdę Franciszka Skibickiego: „Władze
Chocianowa przejęły nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych nieruchomości przynależące do tej pory do PKP na linii 
kolejowej na trasie Lubin-Chocianów. Dotyczy to nie tylko samego Chocianowa, ale i wsi “po drodze”(....) Obiekty, które przejął 
Urząd Miasta i Gminy wejdą w skład gminnych zasobów nieruchomości. Gmina chce przeznaczyć przejęty obiekty pod 
inwestycje w dziedzinie transportu, ale bynajmniej nie kolejowego. W planach gminy jest wybudowanie na torowisku z 
Chocianowa do Lubina ścieżki rowerowej.” 

Natomiast w świątecznym, 3. numerze INFORMATORA okazuje się, że Franciszek Skibicki kłamał, zresztą nie pierwszy i 
ostatni raz! Teraz  twierdzi, że  umowa (dzierżawy!) jest przygotowana, ale są problemy... Za to jeszcze nie wydzierżawiony 
dworzec PKP  ma dostać ChOK na powiększenie działalności kulturalnej. Ups. W nagrodę za dobre sprawowanie? 

7 Utworzenie uniwersytetu III wieku

Szkoda, że po roku naukowej pracy Franciszka Skibickiego, radna Beata Rolska dowiaduje się, że dopiero organizuje się 
komitet organizujący Uniwersytet III wieku. Niezorientowanym donoszę, że Uniwersytet był oczkiem w głowie pani 
Rolskiej, że o Leszczyńskim nie wspomnę. Uniwerek w Chocianowie był sztandarowym  pomysłem opozycji z czasów 
kadencji 2010-2014.  Wiele o tym słyszałem od pani radnej, a teraz czytam: „Badamy kwestie organizacyjne, formalne i 
prawne”. Skibicki już rok bada te kwestie? A Leszczyński bada  bada inne kwestie? ... Aby do wiosny... 

8 Utworzenie gminnego funduszu inicjatyw lokalnych (kulturalnych, społecznych, 
edukacyjnych)

Krótko. W budżecie nie ma takiego Funduszu. Franciszek Skibicki zapisuje w budżecie dotacje dla Stowarzyszeń, ot co. 
Promuje Trzebnice, jeśli chodzi o panią Zofiiiię oraz OSP. W ramach tego tzw. funduszu gmina wydaje pieniądze według 
zwykłego widzimisię radnych, w tym organu wykonawczego. Nic dodać, nic ująć... 

9 Reaktywacja działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej (Pikniku Zdrowotnego, itp.)
To fakt, Franciszek Skibicki dba o zdrowie. Po przegranych wyborach w 2010 roku aż pół roku przebywał na zwolnieniu. 
Leczył się. Nie dziwi mnie, że reaktywował Piknik dla zdrowia. Piknik to impreza, która zwiększa dochody placówki leczącej
mieszkańców gminy. Niestety inwestycje w Medicusa nie dają gwarancji wysokiej jakości usług medycznych, co unaocznił 
portal Nosela. Jest, jak jest. Leczą, bo leczą. Tautologia? Tak „Lec(z)ę, bo chcę”- jak śpiewają Wilki.

10 Organizacja imprez: Bieg Jesieni, Karczma Piwna, Dzień Jagody, Dożynki

I śmieszno, i straszno... ! Odnoszę wrażenie, że Franciszek Skibicki nie potrafi czytać. W programie wyborczym ktoś zapisał 
mu organizację/reaktywację Dnia Jagody, Dożynek, Karczmy i Biegu Jesieni. Przecież miały być zmiany. A nie to, co 
Franciszek Skibicki robił wcześniej, czyli to, co gmina systemowo realizuje od lat – Dzień Jagody, Dożynki, itd. W 2015 nieco
nie wyszło z Biegiem Jesieni, prawda.  Będzie w 2016 roku, chociaż Zdyyyszani i w tym roku nieźle sobie pobiegali. 
Szczególnie ważne i smutne jest to, że nie ma zmian. ChOK realizuje ułańskie fantazje Franciszka Skibickiego - Dzień 
Jagody, Dożynki, Karczma.... Ups. W 2016 roku na Dniu Jagody wystąpi sinożowta Kyczera. Będzie się działo!    

11 Wsparcie realizacji zadań zapisanych w sołeckich strategiach rozwoju

Zewnętrzny „ekspert” w osobie Edyty Rząsa koordynuje odnowę chocianowskich wsi? Na miejscu mamy koordynatora PR i
odnowy wsi Chocianów. To dobrze. Trafny wybór. Po roku odnowicielskiej pracy Franciszka Skibickiego tworzy się 
pierwsza w gminie Chocianów „wieś tematyczna”. Ile kosztowała? 80.000,00zł w budżecie w 2015 roku, w tym 20.000,00zł 
jednonocny wyjazd integracyjny Franciszka Skibickiego, którego organizatorem był Urząd Miasta (wg facebookowej strony 
Autorskiej Pracowni Rozwoju Społecznego wyjazd organizowała pani Edyta Rząsa). Kto mówi prawdę, Pracownia czy 
Skibicki...?

https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM


12 Wzmocnienie gospodarki komunalnej MZGKiM, zagospodarowanie terenów 
zielonych, przejęcie w utrzymanie terenów zielonych będących własnością gminy

W  PRLu  gospodarka komunalna była Święta, tzn. była od święta do święta, na co dzień i o każdej porze. Franciszek 
Skibicki to wie, jako wielokrotnie odznaczany przedstawiciel PZPR w opozycji...
Droga młodzieży. Kiedyś gospodarkę komunalną załatwiał jeden Multikar (to marka nienieckiego – z DDRu- samochodu 
ciężarowo - osobowego do realizacji wszelkich zadań w gminie Chocianów na ziemi i w powietrzu). 
Franciszek Skibicki dopiero niedawno dojrzał do etosu rozwoju gospodarki komunalnej. W poprzedniej kadencji Multikara 
zamienił na KIA. Jakby nie patrzeć, jest progres...

13 Wspieranie działalności wspólnot mieszkaniowych w zakresie infrastruktury

Gmina Chocianów jako współwłaściciel wielu budynków komunalnych niekiedy miała kłopoty ze  zwykłym opłaceniem 
funduszu remontowego. Każdemu się zdarza! Niemniej Franciszek Skibicki nowatorsko odwraca ten niechlubny trend. Jako 
gminny współwłaściciel zaczął wspierać inicjatywy wspólnot. Tzn. nie chce, by prywatni właściciele traktowali gminę jak 
„biedaka”. Popieram wybór tego typu propagandy do INFORMATORA!  Słowem: Gmina pięknieje pod zarządem Franciszka 
Skibickiego...

14 Skanalizowanie terenów wiejskich

Temat trudny. Franciszek Skibicki przez 25 lat nie skanalizował wsi i  już tego nie zrobi. Dlatego hipotetyczną winę wciąż 
przypisuje Romanowi Kowalskiemu. Robi źle. Kłamie, bo lubi. Kłamie Parchów, że zrobił wszystko, żeby zbudować im 
kanalizację. Znam słowo po słowie korespondencję na temat pozyskiwanie środków na ten cel. Franciszek Skibicki okłamał 
także Szklary, że zrobił wiele, bo ogłosił fikcyjny przetarg w 2010 r. Prawda jest żałosna. W kwestii  Parchowa - poświadczył 
nieprawdę we wniosku, a Szklarami grał wyborczo... A odnawiane wsie w nowej odnowie Skibickiego wciąż mają szamba.
Prawda jest taka, że w 2006 Skibicki złożył - uwaga - WNIOSEK do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie środków na ten 
cel - bezskutecznie. Nic więcej w tym temacie nie zrobił. Na początku kadencji Romana Kowlaskiego w 2010 marszałek 
wysłał pismo, że ze względu na niewykorzystane środki zaprasza gminę do podpisania umowy na budowę kanalizacji. 
Można byłoby to zrobić, gdyby Franciszek Skibicki przez 4 lata postarał się chociaż o pozwolenie na budowę (bo w 
momencie otrzymania pisma było już za późno), o projekcie nie wspominając. Bez tego dokumentu Urząd Marszałkowski 
nie mógł przeznaczyć grosza na ten cel.

15 Zwodociągowanie wsi Michałów i Raków
Temat trudny, zresztą tak samo, jak ten powyżej.. Franciszek Skibicki po 25 latach „katolicyzowania”,  wodociągowania oraz 
kanalizowania gminy Chocianów oznajmił, że  już „ma” koncepcję na Michałów i Raków. Czyżby Edyta Rząsa 
podpowiedziała mu, żeby zrobić z nich wsie tematyczne? Przypuszczalna nazwa: „Wsie bez wody i kanalizacji”

16 Budowa parkingów na terenie miasta i gminy

W trakcie realizacji są setki metrów kwadratowych parkingów dla aut i furmanek na terenie Chocianowa i cmentarza. Jak 
dotąd, Franciszek Skibicki przez ten rok wybudował jedynie parking przy ul. Krótkiej, ale się nim nie chwali. Dlaczego? 
Wychodzi z założenia, że nie ma czym się chwalić? Moim zdaniem, powinien się chwalić. Inwestycję przygotował Roman 
Kowalski za 60.000,00zł, a normalny burmistrz wykonał ją za 140.000,00zł. Poza tym to druga inwestycja, po remoncie 
Wiejskiego Ośrodka Kultury, która Franciszkowi Skibickiemu przyniesie rozgłos i chwałę! W łamaniu prawa i zasad 
elementarnych zasad przyzwoitości...?

17 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy

Tłumacząc na język polski to, co  w tym punkcie Edyta Rząsa napisała w imieniu Franciszka Skibickiego: 
– Burmistrz zamiast dróg (przy pomocy zaprzyjaźnionej firmy z osiedla)  buduje wiaty przystankowe,
– Ups! Burmistrz chwali się, że  robi to na drogach wojewódzkich i powiatowych, a nie gminnych. Karygodne!
– Jeszcze śmieszniejsze jest to, że chwali się inwestycją za ponad 3 mln w Szklarach Dolnych, którą zainicjował 

Roman Kowalski, a on dostał ją w spadku,
– Ups!

18 Budowa oświetlenia drogowego o nowe punkty na terenie miasta i gminy Brak komentarza. Wystarczy zobaczyć, z jaką gracją radny Piotr Piech wkręca żarówki na mieście, a Franciszek Skibicki 
energetycznie konsoliduje gminę z ratuszem Lubina. Potwierdzam: rozbudowa oświetlenia... „w realizacji”. 

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

Nie lubię cmentarzy, aczkolwiek jest to (mówiąc metafizycznie) kontynuacja istnienia. Franciszek Skibicki rozbudowuje 
cmentarz teoretycznie, tzn. na poziomie wydatków na remont pawilonu sportowego. Na cmentarz 250.000,00zł , a  
sympatyków piłki 235.000,00zł. Jak myślicie, komu burmistrz kibicuje? Sobie?

20 Odnowienie pomieszczeń pawilonu sportowego j/w  
Gmina wydaje pieniądze na renowację nieruchomości, która jest własnością prywatnej spółki. Popieram! 

21 Doposażenie MZGKiM
Wcześniej już było o gospodarce komunalnej. O „wspólnotach”, „terenach zielonych” i tego typu pierdółkach, w które 
Franciszek Skibicki angażuje opinię publiczną. Prawda jest taka, że Gmina kupiła ciągnik dla MZGKiM, co w propagandowej
frazeologii Edyty Rząsa urasta do miana „Doposażania MZGKiM”... Doposażenie zrealizowane, o czym świadczy „ptaszek” 
w tabelce! Koniec inwestycji (inna sprawa, że ciągnik kosztował prawie tyle, ile rozbudowa cmentarza).

22 Rekultywacja wysypiska śmieci Powinienem napisać: PO rekultywuje wysypisko śmieci. Ale to nieprawda. Bliższe rzeczywistości jest wyrażenie: PO buduje
Delfinka i rekultywuje wysypisko. Spółka, której udziały za 500,00zł kupiła gmina Chocianów są bezcenne. M.in. dlatego, że 
pozwalają Franciszkowi Skibickiemu pisac w INFORMATRRZE nr 3, że wysypisko śmieci jest rekultywowane. Bzdura. 
Spółka dysponuje Kapitałem w wysokości 28.200,00zł. Chocianów dużo zapłaci za Delfinka i wysypisko, ale o tym 
pogadamy kiedy indziej... 

23 Usprawnienie komunikacji/dojazdów do szkół ponadpodstawowych Na tym zupełnie się nie znam. Jak usprawnić komunikację/ dojazdy do szkół ponadpodstawowych?
Nie wiem. Na szczęście, mamy mądrego burmistrza. Franciszek Skibicki ma „koncepcję” transportu...


