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Skrzywdził Cię jakiś polityk lub urzędnik? Dotknął wymiar niesprawiedliwości?
 Masz dla nas ciekawe tematy? Zadzwoń lub napisz do nas ! 

   Węgry, jak przystało na 
mądry Naród, nie dają się kolo-
nizować. Z nami niestety jest 
inaczej. Polską kupczą starzy 
aparatczycy komunistyczni i 
(po) Magdalenkowe persony. 

Nasz kraj powoli staje się w Europie 
krajem „właścicieli ziemskich” ziemi 
polskiej, ale także krajem niewolników 
wielkich korporacji i UNII EUROPEJ-
SKEJ.

   Wspomnijmy również o mordzie 
błogosławionego Jerzego Popiełusz-
ki, którego pozbawiono życia praw-
dopodobnie na zlecenie partii PZPR 
, do której (dla przypomnienia) na-
leżał obecny burmistrz Chocianowa 
Franciszek Skibicki . Dokonano wów-
czas nie tylko okrutnego mordu na 
człowieku - księdzu Jerzym, ale przede 
wszystkim próbowano dokonać mordu 
na BOGU. 
    
   Takie czyny nie powinny ujść na su-
cho. Za zdradę ojczyzny powinno karać 
się tylko w jeden sposób: ŚMIERCIĄ !!!
Jesteś katolikiem? Czemu kłaniasz się 
współtwórcom zbrodni na Narodzie 
Polskim? Czemu kłaniasz się Skibic-
kiemu, czy Baronowi Lubina? Jesteś 
katolikiem? Twoim obowiązkiem jest 
mieczem odciąć złu łeb!!!

„ Dla zagranicznych firm na Węgrzech 
zakończyła się w końcu era koloniza-
cji” – ogłosił premier Viktor Orban. 

  Czy oznacza to, że rząd w Buda-
peszcie proklamował wojnę z kon-
cernami a wielki kapitał zacznie 
uciekać z Węgier? Nie sądzę. Za rządów 

się przed ich potęgą , »ale teraz to my jesteśmy 
tymi silniejszymi. Teraz owe koncerny muszą 
się dostosować do Węgrów, nie na odwrót«. 

   To nie są puste słowa. Za nimi idą czyny.  
Ostatnio Orban doprowadził do dziesięciopro-
centowej obniżki cen prądu, gazu i ogrzewania 
dla gospodarstw domowych. Uznał , że kon-
cerny wykorzystując swą monopolistyczną 
pozycję , zawyżają opłaty. Na tym nie koniec. 
Premier Węgier zapowiedział , że wkrótce Węgrów 
czeka kolejna dziesięcioprocentowa obniżka.

POLSKO A TY DOKĄD ZMIERZASZ???

Sławomir Tomczak vel Bazyl 

Orbana zwiększyła się liczba inwestycji zagranicznych 
a On sam otworzył kilka dużych fabryk. Władze stale za-
wierają strategiczne umowy ze światowymi holdinga-
mi , nie ukrywając , że przyświeca im plan reindustria-
lizacji Węgier. Kołem zamachowym gospodarki ma być 
przemysł motoryzacyjny , farmaceutyczny i spożywczy.

    Orban dał sygnał, że obecność wielkiego kapitału 
na Węgrzech nie oznacza uprzywilejowanej pozycji ko-
sztem rodzinnej klasy średniej. Banki i duże przedsię-
biorstwa korzystające na Węgrzech  z pozycji monopo-
listy muszą przyzwyczaić się do nowej sytuacji . Kie-
dyś miały silną pozycję i rządy socjalistyczne kłaniały 

WEGRY - to dobry
przyklad... 

-

-

   Wielu moich czytelników czeka 
zapewne na artykuł , który ZAPO-
WIADAŁEM: ”Sex w małym 
mieście”. Długo zastanawiałem 
się czy pokazywać rozwiązłość 
emocjonalno-cielesną znanych person 
Gminy Chocianów. 
Stwierdziłem jednak ,że o „tyłku 
Maryny” przyjdzie jeszcze mi nie raz 
zapewne  pisać czy wspomać..
NIEZALEŻNOŚĆ prasy jaką nadal udaje 
mi się utrzymywać jest wielkim wyzwa-
niem w tym złodziejskim systemie PO-
Magdalenkowym. Niemniej moją wol-
ność pisania często zakłócają telefony 
z prośbą o „ocalenie” tego czy innego 
NAZWISKA. Proszą, wręcz czasami 
błagają aby nie zdejmować naszym 
VIP-om ich majteczek gdyż „…każdy z 
nas jest  grzeszny”. 

To racja!!!

 A tu Sodoma i Gomora 
P O L I T Y C Z N A ! ! !

Sławomir Tomczak vel Bazyl

SEX w malym miescie

-

- -
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728-292-809
syriusz39@o2.pl

Jerzy Popiełuszko

BAZYL

JESTEM DOBRY 

ALE NIE JESTEM 
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3NIE CHCĘ BYĆ TŁUMEM SKIBICKIEGO
   Gustave Le Bon 
czytany był swego 
czasu ponoć przez 
dwóch wybitnych 
praktyków myśli 
lewicowej; Hitlera 
i Stalina. Niestety 
nie mam pojęcia czy 
po tą pozycję sięgał 
również nasz Fran-
ciszek Skibicki, za to 
przypuszczać należy 
, że na kursach czy 

szkoleniach z zasad manipulacji , nasz obecny 
burmistrz kierowany był bardzo często 
i czegoś tam musiał się nauczyć. Zdobytą wiedzę 
nasz dziadzia skutecznie (niestety) praktykował 
na lokalnej społeczności Chocianowa, bo jak 
wiemy jest On naszym odwiecznym „królem” 
z chwilowymi przerwami gdy na arenę naszego 
miasta z dużym sukcesem wkroczał Roman Ko-
walski, i wtedy dopiero w „trupiarni społecznej” 
po-skibolowej coś się zaczynało  „inwestować”. 
Czy dobrze? Czy źle? Oceńcie Państwo to sami.

   Przypadek rządów w naszej zabiedzonej gminie 
przez Franciszka I (czytaj:pierwszego) Chocia-
nowskiego i jego już przed-geriatryczną grupę, to 
przecież modelowy przykład z książki Le Bona.
Le Bon stworzył studium rozniecania nienawiści 
mas. Budowa poparcia politycznego na strachu 
przed opozycją a nie dążenie do wspólnych celów, 
z rozmachem kiedyś stosowana przez „jedyną 
słuszną partię” PZPR. Czy choćby tak jak osta-
tnio przez grupę Tuska na partii Jarosława z PiS.

   Roman Kowalski i Franciszek Skibicki, dwa 
medialnie ustawione postacie na ziemi chocia-
nowskiej, bo trzeba przypuszczać, że ok. 99,01% 
mieszkańców  w naszej gminie słyszało te nazwi-
ska – to wyraźne przykłady różnych systemów.
  
   Dużo myślałem nad tymi systemami, wyko- 
rzystując do tego zdobyte doświadczenie , ale 
i tak w konsekwencji musiałem wrócić do książki 
tego francuskiego psychologa (Le Bon) aby na 
płaszczyźnie zdobytej wiedzy przedstawić Państ-
wu system obecnego włodarza Chocianowa.

   Donoszenie na nawet najdrobniejsze „sprawki” 
Romana Kowalskiego do przeróżnych służb 

i rzucanie w plotkarski obieg paszkwili, wypacza-
jąc tym samym coraz bardziej urodę Kowalskiego , 
jest niczym innym jak tylko próbą wzbudzenia nie-
nawiści społecznej do byłego burmistrza. Na takim 
właśnie fundamencie nasz obecny burmistrz Fran-
ciszek Skibicki chce dotrwać do końca ostatniej już w 
jego karierze politycznej kadencji w chwale i sławie.

„ Nieważne, jak absurdalne są zarzuty (na Kowalskiego) 
ważne, że konsekwentnie powtarzane. W efekcie nawet 
najdrobniejsza próba kwestionowania decyzji rządu ( tu 
Franciszka I) wywołuje wściekłość mas.” – pisał Le Bon

   Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego ,że 
Franek nie mógł przewidzieć –w swoim komunisty-
cznym rozumku – że na arenie walki o niepodległość 
wyłoni się Bazyl, który w mgnieniu oka rozpoznaje 
„cwaniaczków z doliny rozpusty”. Tak, Skibicki jest 
takim fenomenem, tyle tylko , że w białych rękawi-
czkach, który osobiście nie ma odwagi skrytykować 
publicznie , wyraźnie używając faktów i argumentów 
, Romana Kowalskiego czy Bazyla stając oczywiście 
z otwartą przyłbicą i ryjem skierowanym w kierun-
ku wzroków ciekawej prawdy publiczności. Le Bon 
ogólnie opisał logikę działania Franka i jego ludzi.

„Tłum w swojej masie kieruje się wartościami mater-
ialnymi a nie moralnymi.” – pisał francuski psycholog. 

    Stąd właśnie zamiast koncentrować się na warto-
ściach , na tym co dobre dla społeczności którą za-
rządza „staruszek” wmawiają nam, że wróg (Kowalski) 
chce tylko powrócić aby Nas ograbić. Niestety Le Bon 
podkreślał, że tłum można porwać w obronie nawet 
najbardziej absurdalnych wartości, pod warunkiem ,że 
ludzie poczują się obrabowani. Nic zatem dziwnego 
, że plotkarska sfora przerażonych typów przed ger- 
iatryczną przyszłością, ludziki Skibickiego, roznoszą 
paszkwile na Kowalskiego czy innych którzy mogliby 
zaszkodzić w jakikolwiek sposób władzy „kundli” ko-
munistycznej zarazy z Chocianowa. Wierzyć trzeba , 
że ta zmasowana kampania na rzecz „zachowania spo-
koju u władzy” ściąga do siebie tylko najgorsze ścier-
wa ze społeczności Chocianowa aby nami rozgrywać 
, bez zabrudzania swoich łap, -jak zawsze zresztą.

„ Każde uczucie , bez względu na to , czy 
odnosi się do niewidzialnego czy kamiennego 
lub drewnianego bożka, do bohatera lub jakiejś idei , 
należy zaliczyć do uczuć religijnych.” – pisał Le Bon. 
     Dlatego powstanie opozycji na terenie   

Chocianowa, WOLNYCH mediów jest tak mocno 
kwestionowane przez pobratymców Skibickiego. 
Religia. Dogmat. Każdy kto zadaje w tym kraju 
trudne pytania jest niewygodny dla władzy, 
słyszy więc kpiące uwagi na swój temat. (np. świr)

   Według Le Bona do władzy dochodzi ten, 
u którego »góruje nieświadoma działalność«
który nie wykazuje „żadnych dogmatów” oprócz 
własnych korzyści. To te same prawa, które 
pozwalają Skibickiemu na wydawanie budże-
towych pieniędzy na pijackie hucpy w ChOK. 
Czyli karczmy, Jagody  aby tylko uśpić lub upić a 
na pewno ogłupić już tak do końca społeczność 
Chocianowa. 
    Niestety z drugiej strony osoba udowa-
dniająca swe racje za pomocą żelaznych argu-
mentów nie jest przez tłum akceptowana, wybija 
się niebezpieczne ponad przeciętność tego tłu-
mu, tłum zaczyna się bać, że siła argumentów 
będzie większa od argumentów siły. A to jest 
przecież największa broń tłumu. W starciu  z 
demagogiem, szanse intelektualisty są niewielkie.

             Ci co straszą mieszkańców Chocianowa 
Bazylem, Kowalskim, czy innymi głośnymi akty-
wistami z Chocianowa zachowują się tak jak to 
opisał francuski psycholog w swojej książce. Za-
praszam do lektury. Czasami warto ominąć jeden 
odcinek „M jak miłość” aby zapoznać się z dobrą 
książką.   
Le Bon jak żywy…. Skibicki niestety  TEŻ… 

Bazyl(TW)

   Czasami wydaje mi się, że Chocianów żyje 
tylko lokalną polityką, plotkami i wszystkim 
tym co miał zrobić (inwestycje) czerwony bur-
mistrz a robi tylko jak na razie „złe wraże-
nie”, albo po prostu stajemy się z różnych 
przyczyn coraz bardziej europejsko świeccy.

    Niestety i ja muszę się przyznać, że zaglą-
dam do sanktuarium Boga Ojca sporadycznie , a 
przyczyna tkwi w fakcie, że wśród uczestników 
( nie mylić z prawdziwymi i uczciwymi katolika-
mi) niedzielnych mszy świętych, są TYPY które 
wcześniej niszczyły z premedytacją (komunizm) 
polski Kościół , mordowali księży a teraz szukają 
w murach Naszego Kościoła miłosierdzia Boże-
go. Chrześcijaństwo jest jednak religią , która z 
samego tylko założenia ewangelii „musi” takim 
właśnie komunistycznym i złym ludziom wy-
baczać. I ja wybaczam ale nie chcę aby bez po-
kuty błyszczeli ci bandyci w ławkach naszego 
kościoła, bo to poniża godność i wielkość Boga.
 
   Nasze lokalne podwórko polityczne jest 
tak zróżnicowane moralnie i tak brudne ,że 
ich miejsce powinno być na Wysypisku 
Historii – aby pokucie stało się zadość. Nieste-
ty nasze katolicko-chrześcijańskie społeczeń-
stwo poprzez „ich” wysokie funkcje oblega-
ne w administracji państwowej uważają ich za 
autorytety a to PO prostu najgorsze ścierwa tej 
ziemi, najgorsze bo zakładają hipokratycznie 
szaty Chrystusa i drwią z nas w najlepsze…

       Wiem ,że ten dość kontrowersyjny wstęp 
jest ciut za długi, może  i nawet trochę prowoku-
jący, ale na tym właśnie tle chciałem dziś naszym 
mieszkańcom (prawdziwym wiernym) przedstawić 
następcę proboszcza Zbigniewa Szymerowskiego 
.. i jest to ksiądz Łobodziec na którego sumienie 
składam swoją wiarę z myślą, że oczyści wreszcie 
to sanktuarium miłości Naszego Boga ze ścierw 
zła ukrytymi za manipulacyjnymi maseczkami. 
Pokładam wiarę w to , że odbuduje nowy probo-
szcz jedność kościoła w Chocianowie, a tak zbu-
dowana wspólnota , właśnie w tych trudnych dla 
Polski i Europy czasach ,da nam mocnego DUCHA 
odnowienia i powrotu do czystej miłości jakiej na-
uczał i objawiał nam swoim życiem Jezus Chrystus.

   Postać księdza proboszcza Łobodźca , 
jak i ważniejsze wydarzenia z życia kościo-
ła w gminie Chocianów postaram się przed-
stawiać w Bazyliance- jak oczywiście nasz 
nowy proboszcz nie będzie miał nic przeciw.

   Witamy nowego proboszcza na Chociano-
wskiej ziemi i życzymy Mu siły , zdrowia 
i wytrwałości w posłudze na tej Ziemi .

Szczęść Boże .          Bazyl..

   W sierpniu po bardzo długiej posłudze w na 
-aszej parafii chocianowskiej, zgodnie ze zwy-
czajem Selezjanów odszedł od nas proboszcz 
Zbigniew Szymerowski. Ksiądz Zbigniew jest już 
od jakiegoś czasu we Wrocławiu i tam zapewne 
pozostanie do końca swojego ziemskiego ży-
wota. Powinniśmy podziękować księdzu Zbignie-
wowi , złożyć z szacunku pokłon i tak też uczynili 
najaktywniejsi parafianie .

 Ja pokłony składam tylko Bogu – bo 
jako stwórca jest nieomylny i wiem, 
że naprawdę sprawiedliwie kocha.

POSŁUGA...

Proboszcz Łobodziec

Adolfek Hitlerek
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   Tak naprawdę nie chce mi 
się pisać o lokalnych idiotach 
politycznych, tym bardziej tych 
z piaskownicy przesiąkniętej 
moczem chocianowskich 
piesków lub o debilnych 
uchwałach tworzonych tylko 
po to aby Łysemu „STANEŁO” 
się zadość-radość. Z drugiej 
strony ,bardzo często jestem 
tak pusty , że gdy ktoś robi coś 
na moją cześć i chwałę , czuję 
się jakbym był w siódmym nie-
bie, gdzie zamiast Skibickiego 
i Nowickiej zastać mogę Gom-
browicza , którego na trzeźwo 
Czerepach nie jest w stanie 
przetrawić intelektualnie, za to 
dziwi się jak ktoś Gombrowi-
czem pojedzie na www.vcity.pl. 
Co za typ z tego typa….

 Skibickiego i Harenze 
dzieli różnica 12 lat , ale gdy 
Skibicki latał z czerwoną flagą 
po pierwszomajowych pocho-
dach (pewnie z Maryśką pod 
rękę..) to nasz Robert z ojcem  
jako „najładniejsze” dziecię w 
rodzinie , puszczał zapewne z 
tatusiem bąki i kaczki (nie mylić 
z rudym z Brukseli czy z królem 
moherów) na cegielni. Robert 
jak wspominała nie JEDNEMU 
człowiekowi jego TERESA nie 
z - Kalkuty, jest bystrzejszy 
od bystrości , mądrzejszy od 
mądrości , i cwańszy 
od Ojca Narodu Ziemi 
Odzyskanej dla komunisty-
cznej chwały – ale zawsze 
stoi wyżej intelektualnie niż 
niejaki Franciszek Skibicki , były 
naczelny od spraw czerwonych 
w czerwonej partii PZPR. 

   Nie powinniśmy wspomi-
nać tych ostatnich ponad 
dwóch dekad brudu, smrodu 
i ubóstwa Chocianowa ,za-
wsze wyartykułowane w jaki-
ejś pracy badawczej. Socjo-
logia to nauka ,która trochę 
wyjaśnia kołtuństwo naszych 
„elit„ politycznych , ale nie 
chroni nas przed 
Z Ł O D Z I E J A M I !

   Nie, proszę, nie wracaj-
my do tych dwunastoletnich 
(w ciągu nie alkoholowym) lat 
gdy nasz Wielki »Dinozaur« 

z rodowodem lubińskim rzą-
dził Chocianowem praktycznie 
jak jakiś sowiecki oligarcha 
rozpowszechniając polityczne 
utopie dla społeczeństwa. Po 
co silić się na wyciąganie ku-
restwa politycznego, rozdaw
nictwa czy pijaństwa i imprezo-
wania elity „rodziny” człowieka 
,który na partyjnych zjazdach 
KC PZPR był wiodącą rolą myśli 
społeczności Chocianowa, i na 
pewno z aprobatą na tym zje-
ździe mógł krzyczeć wraz z in-
nymi sowieckimi pachołkami: 
„ZABIĆ POPIEŁUSZKĘ! ZABIĆ 
BOGA!”. A my jak widać KO-
CHAMY morderców , nawet tych 
pośrednio uczestniczących w 
zbrodni, akceptujących i czer-
piących korzyści z ówczesne-
go systemu komunistycznego. 
Boże patrzysz i nie grzmisz!!!

    Nie potrafię spojrzeć sobie 
teraz w oczy. Przykro mi ,że 
moja wiedza o zbrodniarzach 
komunistycznych była tak 
niewielka jak po ostatnich su-
szach w roku 2015 poziom 
naszej Wisły. Muszę to jednak 
sobie wybaczyć, bo głos 
oddany na Skibickiego w 
ostatnich wyborach samo-
rządowych był jakby współ-
udziałem moim w morder-
swie Jerzego Popiełusz-
ki – a z takim obciążeniem 
psychiki nie da się żyć…., 
i spokojnie spoglądać na 
umęczonego Jezusa Chrystusa.
   A WY MIESZKAŃCY CHO-
CIANOWA CZY NIE CZU-
JECIE TEGO CIERPIENIA 
OJCA Popiełuszki czy tych 
którzy ginęli w esbeckich kato-
wniach aby taki komunisty-
czny patałach mógł sobie po-
stawić dom i aby rozlewało się 
nad i pod stołem – gdy inni w 
tym czasie marzyli chociażby 
o kawałku papierowej paszte-
towej na czerstwym chlebie.

   Nie twórzmy historii, której 
nasze dzieci będą się wsty-
dziły lub będą musiały się z niej 
tłumaczyć za nas, za czerwoną 
zarazę z „ratuszowej” czyli 
cwaniaczka który niegdyś pa-
sjonował się Mireczką…( a 
teraz Mireczka szuka pracy) 
Bo jeżeli nic nie da się zmie-
nić a zmian oczekujecie, jak 
stwierdza to duża część 
ludzi - to dlaczego żyjemy 

w tym chorym i złodziej-
skim systemie stworzonym 
tylko i wyłącznie aby IM było 
dobrze a dla NAS pozosta-
je już tylko NIEWOLNICTWO.

    Da się zmienić, zapewniam. 
Dowodem na to jest „uchwała 
Bazyla” , którą zainicjował 
i doprowadził do uchwale-
nia przedstawiciel DOMOWE-
GO KOŚCIOŁA, postać z 
łysym czerepem i zapewne ze 
zboczonymi myślami o byciu 
„bugiem czy kierownikiem” 
Chocianowa …., który na samą 
myśl o władaniu popuszcza 
„myśli” więc częsta wymiana 
siedziska burmistrza (przyszłe-
go skarpetki) może nas sporo 
kosztować. Kto się jeszcze 
puszcza, (ale nie w PUSZCZĘ) 
odkryjemy w przeddzień WIEL-
KIEGO DNIA dla mieszkańców 
Chocianowa, czyli po referen-
dum które wierzę, że zostanie 
zorganizowane jak najszybciej 
(lub przyspieszonych wybo-
rach samorządowych) gdzie 
komunizm jak Azję Tuchajbe-
jowicza nabijemy na pal. Walił 
wilk razy kilka wywalili ,palem 
wreszcie wilka.
   Uchwała Bazyla została za-
skarżona przez przyjaciela 
Harenzy Krzysztofa Kowal-
czyka do wojewody. Niestety 
za dużo ma jeszcze „przyja-
ciół”  Franciszek (część pługa) 
aby sprawiedliwość była po na-
szej stronie. Skargę wojewoda 
jak było do przewidzenia – od-
rzucił. Jedna sitwa jeden smród!

   Wiemy ,że już PiS-iorki objęły 
władzę w naszym biednym kra-
ju i….. albo teraz posra się dzia-
dek z urzędu w swoje pantalony 
albo po prostu zrobi „łaskę” 
Likusowi, Marciniakowi, Za-
rzyckiemu czy innym rażącym 
moje oczy kubłom.., aby tylko 
wytrwać do (moim zdaniem nie 
zasłużonej) emerytury.

    Musimy zrobić wszystko 
aby Chocianów mógł stać 
się miastem WOLNYM od 
komunistycznego ścier-
wa – bo bliżej nam wtedy 
będzie do nieba. Bóg z Nami, 
KOMUNA i ZŁO przeciwko NAM. 

Pamiętajmy o TYM.

Bazyl

U C H W A Ł A 
B A Z Y L A

BAZYL chce  »się« bzykać...

  Franciszek Skibicki zapomniał napisać w ostatniej swojej 
gazecie lub tych wcześniejszych jaki to On jest wielki. 
A szkoda , bo może wreszcie wypadałoby aby zaczął 
uraczać nas prawdą bo nos rośnie mu tak szybko jak bam-
bus. A PRAWDA jest oczywista: okazuje się, że przez cały 
czas walki Bazyla z patologią polityczną SĄD POLSKI nie 
skazał GO nawet na roboty publiczne, bo nie miał tak na-
prawdę za co. Za to 2 grudnia 2014 Sąd Polski uznał Francisz-
ka Skibickiego winnym poniżenia Franciszka Bereżańskiego 
w opinii publicznej ( tj. o czyn z art.212 & 2kk) i warunkowo 
umorzył (czyżby znów zadziałały znajomości?) postępo-
wanie na okres 1 (jednego) roku oraz wypłatę poszkodowa-
nemu Franciszkowi Bereżańskiemu kwotę 1860 zł za po-
niesione przez niego koszy. Normalność czy cwaniactwo?

Bazyl

N O R M A L N O Ś Ć 
C Z Y 

C W A N I A C T W O  ?

  

  Odkąd pamiętam i zapewne starsi mieszkańcy Cho-
cianowa wiedzą o tym również , że nasz niemal eta-
towy radny Krzysztof Leszczyński bardzo dobrze za-
rabiał lub wzbogacił się na „POSŁUDZE” radnego i 
klakierowaniu chocianowskiej rodzinie politycznej 
Skibickiego.
  Dziś co prawda JEGO majątek czeka na prześwietle-
nie , ale już i tak sporo możemy napisać o fenomenie 

politycznym Chocianowa. Dobrobyt Leszczyńskiego , 
który karmił się publiczną kasą wygląda imponująco.
   W 2000 roku średnia pensja w naszym kraju wynosiła 
1924 zł a 90% (jako jedyny Leszczyński dostawał tak 
wysoką dietę) tej kwoty dostawał Krzysiu (wtedy było 
to 1 731,60 zł na miesiąc). Czyli jak widać była to wtedy 
bardzo niezła pensja-a czasy były tak samo trudne jak 
obecnie.
  Może to głupio zabrzmi ale zapytam ilu mieszkańców 
gminy Chocianów w tamtym okresie mogło się po-
chwalić tak wysoką pensją? Leszczyński na pewno!
Cztery lata pobierania przez radnego Krzyszto-
fa diety to „zaledwie” 83 116,80 zł. Przypuszczam ,że 
gdyby podzielić tą kwotę przez „DOBRE RZECZY” , 
które zdołał zrobić przez ten czteroletni okres bycia 
przy korycie – mogłoby wyjść bezwzględne ZERO.
  Szkoda, że wciąż dajemy się nabierać na stare 
chwyty manipulacyjnej socjotechniki  politykierów 
niskich lotów , którzy są i istnieją li tylko dla zaspoko-
jenia swoich indywidualnych egoistycznych potrzeb.
„Niewolnicy” (my) widać nie mają PRAWA GŁOSU!!!

Bazyl

BOGATY BO RADNY 
(„portfel” radnego Leszczyńskiego)

„ETATOWY” Leszczyński
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   Czy piętnaście lat to dużo? 
Nie liczę już dni, mijające tygo-
dnie są podobne do tych z 
przeszłości a miesiące są tyl-
ko pustymi nazwami nie zna-
czącymi już tak wiele jak wtedy 
gdy podniecałem się na samą 
myśl o wiośnie i odsłoniętych 
walorach kobiet kuszących 
nieświadomie mój wzrok. Jak 
więc mam zmierzyć życie du-
chowe i emocjonalne rozłożo-
ne w takich ramach czasu? Jak 
w odpowiedniej chwili (czym 
jest odpowiednia chwila?) ro-
zpoznać symptomy grzesznej 
myśli, pokusy diabelskiej roz-
prowadzonej po twoim ciele jak 
farba przez Leonardo na płótnie 
z Mona Lisą. Kiedy jest grzech 
a kiedy jest to tylko pragnienie 
ukryte i niedostępne dla innych, 
ukryte gdzieś głęboko w na-
szej podświadomości, tam 
gdzie ty i ja wbrew utartym 
opiniom o świętości naszej 
świadomości, zaglądamy 
zaspokoić popęd i odprężyć 
dramatycznie doświadczaną 
psychę faceta ,faceta  który 
jeszcze trochę potrafi pięknie 
marzyć. 
  
   Niech ktoś mądry powie 
mi wreszcie, jak to jest z 
tym małżeństwem, po co to 
komuś, skoro uczucie po mi-
nimum trzech latach gdzieś 
ulatuje, pożądanie więdnie, 
zostaje tylko codzienność 
i pory roku, które przemijają 
nie pozostawiając po sobie 
żadnych wrażeń. Tylko ,że ja 

przed tą codziennością za-
wsze uciekałem, starałem się 
wyzbyć nawyku biernego bycia, 
bycia tylko obok. Tak, po 15 la-
tach małżeństwa pragnę, żeby 
ktoś mnie przytulił, właśnie 
ktoś, niekoniecznie żona. 

   Patrzę na nią codziennie, 
jak zrywa dojrzałe truskawki 
w ogródku, albo jak krzy-
wi się gdy prasuje moją ko-
szulę, jak się śmieje do tele-
fonu gdy dzwoni przyjaciółka 
lub gdy ogląda swój ulubi-
ony serial „M jak miłość” 
a ja wtedy zająć się muszę 
naszym synem. Czy ją jesz-
cze kocham, nie wiem... Coraz 
częściej zadaję sobie to pyta-
nie i nie znajduję odpowiedzi.
Piętnastoletni staż, małżeń-
-stwo, dziecko, własne M 
jakich milion w Polsce, 
pieniądze , oboje pracujemy. 
Sielanka słowem, powiedziałby 
każdy, kto marzy o którymś 
z wymienionych. A ja się zasta-
nawiam nad rozwodem, coraz 
częściej popadając w rozpacz. 

- Zachowujesz się jak 
smarkacz z piaskownicy – 
powiedziałaby mama.
- Czego ty chcesz od życia, 
przecież masz wszystko – 
powiedziałby kolega.

I może mieliby rację. Bo 
sam nie wiem, czego 
chcę. Ale mam marzenia.

   Te spełnione i te których 

nigdy nie ziści mój czas. Je-
szcze dzisiaj pamiętam jej 
blade ciało i rozchwianą du-
szę która każdego dnia tra-
ciła wiarę w Boga. Po co to 
było? Zadaję sobie pytanie a 
wspominając celebrę jej na-
giego ciała nabieram pewności 
,że….. Bóg nie potrafi tak. Tak 
po prostu: kochać jak facet. 
Teologia zmieszana została z 
zimnym potem.., a potem umarła 
poezja. Dziś dręczy mnie 
tylko jedno pytanie: czy Bóg 
pozwolił jej na to? Ale jej mąż 
przecież też jest tylko facetem.

   Teraz pragnę, żeby ktoś mnie 
przytulił, właśnie ktoś, nieko-
niecznie musi to być moja 
żona. To może być nawet facet, 
bo nie chodzi o seks, tylko o 
rozmowę, bliskość dusz. Teraz 
, właśnie teraz pragnę najbar- 
dziej aby ktoś spojrzał na mnie 
rozkochanym do szaleństwa 
wzrokiem. Chcę poczuć to 
jeszcze raz. Przypomnieć 
sobie jak drżą ręce przed 
pierwszym dotykiem. Poczuć 
smak pocałunku, który łagodzi 
cały ból istnienia. Mam czter-
dzieści dwa lata i mam nadal 
pragnienia… Czy to już grzech?

    Grzech, och.., ten grzech. Na 
sam dźwięk tego słowa dostaje 
dreszczy. Czuję jak moje dłonie 
w wyobraźni delikatnie podno-
szą jej spódnicę do góry. Ten 
ekshibicjonizm myśli dopro-
wadzić potrafiłby każdego do 
szaleństwa…, ja jednak kon-
troluję każdy ruch jakbym ćwi-
czył ten scenariusz wiele razy. 
W tej jednej namiętnej chwili 
zamieniam Boga na Boginię i 
nic nie jest w stanie przerwać 
nam tej niemoralnej postawy 
wobec dekalogu. Rozgrzane 
dłońmi pończochy zdejmuję z 
niej w iście teatralny sposób. 
Podoba jej się to. Wiem, że 
jej się to podoba, bo wygina 
się jakby odgrywała rolę bale-
tnicy i tańczyła do dźwięków 
wydobywających się z naszych 
wnętrz a złożonych już tylko 
z tkliwych oddechów. Nie je-
stem co prawda fetyszem dla 
niej ale czuję , że tak jak ja jest 
teraz w innym świecie. Konie- 
czność tego grzechu była już 
od dłuższego czasu nieunik-
niona. Stało się, a gdy poprawiała 
dokumenty na biurku ,ołtarzu 
na którym dokonaliśmy na so-
bie zbrodni, pomaszerowałem 
do kościoła spowiadać się WAM 
bracia i siostry. Bóg już czekał.

   Niech ktoś mądry powie mi 
wreszcie, jak to jest z tym 
małżeństwem, po co to komu, 
skoro uczucie gdzieś ulatu-
je, pożądanie więdnie i zo-
staje tylko codzienność de-
korowana czasami szarym 
płótnem warstwy wierzchniej i 
cichym krzykiem przy goleniu: 
„Kurwa! Mam już dość!”. Tylko, 
że ja przed tą codziennością 
zawsze uciekałem, starałem 
się gloryfikować każdą chwilę 
(zobacz jak słońce pięknie 
świeci kochanie; zrobiłem twój 
koktajl i przyniosłem do łóżka, 
pocałuj mnie; trele morele…).

   No i dopadło mnie wre-
szcie. Codziennie mnie 
przytłacza. Czy właśnie 
tak ma wyglądać moje 
życie, do końca życia! Nie 
umiem się na to zgodzić, ale... 
Mamy dziecko, czy mam roz-
pieprzyć mu życie, odwiedzać 
raz w tygodniu, skazywać mo-
jego syna na „patologię”, a sie-
bie na samotne bycie ojcem na 
odległość, tylko dlatego, że się 
już nie kochamy? Tylko dlatego 
,że zamiast żony widzę w Tobie 
matkę ….,zmęczoną i prostą 
matkę…., próbującą codzien-
nie wiązać koniec z końcem. 
 
   W pamięci mam taki obraz 
matki: ona wiecznie cze-
kająca z obiadem, wyglądająca 
przez okno i przewidująca 
nietrzeźwość ojca, a on 
wracający po 20:00 z pra-
cy, podchmielony, niby, że z 
kolegami piwo, jak się po-
tem okazało, zawsze raczej w 
damskim towarzystwie i nie o 
piwo na pewno tam chodziło. 
Obiecywałem sobie już wtedy, 
że na przekór wszystkiemu 
będę miał szczęśliwe życie, 
nie będę niewolnikiem złego 
związku, nie poświęcę siebie. 

   I oto jestem: ojciec i mąż w 
trzypokojowym M, niestety nie-
szczęśliwy, niestety ofiara wła-
snych ideałów, nie udało się. 
Czy powinienem przerwać to 
dla siebie, czy jestem tak samo 
ważny jak mój syn – te pytania 
mnie gnębią. Czy ktoś na mnie 
jeszcze czeka, czy mógłbym 
jeszcze choć jeden raz 
spotkać miłość, a może byłoby 
mi lepiej samemu? Te pytania 
także zostają bez odpowiedzi.

   Tak, czasem myślę o 
seksie. Właściwie wszę-
dzie go widzę. Idę na spacer z 
synem i   wgapiam się w kobi-

ety. Czy one widzą, jak kipię. 
Czy da się wyczuć, że jestem 
napalony. Pragnę kogokol-
wiek, w tej chwili jestem najła-
twiejszym kąskiem na świe-
cie, wystarczyłoby, żeby ktoś 
mnie dotknął, złapał za rękę, 
zaciągnął słowami do hotelu. 
Tak, Bazyl chce się bzykać, 
nie tylko wychowywać dzieci, 
pracować, marzyć i walczyć 
o dobrą przyszłość dla Polski.
Ale seksu u nas nie ma już 
chyba od pięciu lat. A to, 
co się zdarza co parę mie-
sięcy, trudno nazwać seksem. 

   A ja chcę, żeby  ktoś mnie 
dotykał, obejmował, całował. 
Wszędzie jeśli jest to możliwe! 
I ja chcę się wtulać, zaglądać 
w każdy szczegół. Pragnę też 
czyjejś wiary, bo sam coraz 
częściej czuję się bezsilny. 

   I uwierzcie mi, gdybym 
tylko miał dostateczną ilość 
pieniędzy, zapłaciłbym dziwce, 
niech tylko ktoś mnie prze-
leci! Tyle, że wiem, że to mi nic 
nie da, bo nie tylko o seks mi 
chodzi, ale w ogóle o bliskość, 
o wspólne tematy, o rozmowy, 
a nie tylko burczenie, żeby 
nie przeszkadzać. O podziw 
w oczach, o wspólne sprawy 
wykraczające poza zakupy, 
anginę ropną syna i skarpe-
tki rozrzucone po łazience. 

   Czy już zawsze tak bę-
dzie? Tak wygląda dorosłe 
życie? A ja zamiast pod kołdrą 
czytać trudne rozprawki Dosto-
jewskiego, mogłem zająć się 
czymś bardziej pożytecznym... 
Niech ktoś mi odpowie...
 Bazyl

BAZYL chce  »się« bzykać...
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   Jeszcze raz o sesji…
  Owszem, była dla mnie 
ta sesja krótka ale zara-
zem i urocza. Urocza bo nie 
musiałem za długo oglą-
dać tych kwaśno na mnie 
patrzących ryjków ale uro-
cza również dzięki możliwości 
poznania naszego NOWE-
GO komendanta policji w 
C h o c i a n o w i e .
Przyznać muszę ,że uroczy to 
facet. Mógłby nie jednemu się 
spodobać gdyby nie daj Boże 
któregoś dnia udałoby mu się 
trafić w miejsce TĘCZOWE. 
Moje gusta wolą jednak 
smakować w Pani Schab 
(policjantka z Chocianowa 
). Wybaczmy jednak nasze-
mu młodziutkiemu komen-
dantowi poziom znajomości 
demokracji, ponieważ proces 
dojrzewania w niektórych 
przypadkach znacznie się 
potrafi wydłużyć. Czy jednak 
poniżające dziękczenie się 
radzie miejskiej czy Skibic-
kiemu za dotację dla naszej 
policji…, na którą składają 
się wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy, nie jest czasami 
u naszego komendanta ozna-
ką nowoczesnej demokracji 
czy może raczej socjalisty-
cznej demokracji rodem z cza-
sów wspaniałej koniunktury 
dla SKIBICKIEGO. Wiem ,że 
tego nie rozróżni nasz komen-
dant dlatego niech skorzysta 
lepiej z wiedzy na ten temat u
wybitnego praktyka komuni-
zmu Franciszka Skibickiego 
i dopiero potem niech robi 
„łaskę” i podziękuje MU , wy-
chwalając go na od-
puście w mieście w 
którym przyszło mu żyć.

  Żałuję do dzisiaj, że wybór 
komendanta padł na to 
właśnie urocze stworzenie w 
mundurze. Muszę przyznać 
się uczciwie , że nawet prze-
słuchania w wykonaniu Pani 
Edyty Schab były dla mnie 
wykwintnymi ucztami intelek-
tualnymi. Taka Pani komen-
dant na pewno przydałaby 
się temu miastu. Podkreślam, 
że jest to kobieta a ja w tych 
sprawach jestem NORMALNY. 
(nie mylić z NORMALNOŚCIĄ 
serwowaną nam przez 
Franka). Cwaniaków , za-
pewniam czytelników, jest 

bardzo wielu w różnych 
dziedzinach naszego życia 
społecznego , spotykamy 
ich niemal na każdym kroku 
, ale czy nie lepiej ignorować 
takie typy i spuszczać ich do 
kanału aby normalniej było 
w tej ich nienormalności?

  Zostawmy już jednak na-
szego komendanta policji ,bo 
Bazyl nawet swoich dzieci nie 
potrafi wychowywać a to jest 
już przecież DUŻY policjant. 

  Natchnął mnie jednak Pan 
komendant bardziej niż 
trwający obecnie „Jubile-
uszowy Rok Miłosierdzia 
Bożego” i też tak jak i On na 
sesji postanowiłem podzięko-
wać naszemu „kochanemu” 
burmistrzowi Franciszkowi 
Skibickiemu. Dziękuję ci Ski-
bicki , tak w prosty sposób, 
za to ,  że w ogóle jesteś, bo 
gdyby cię nie było mogłoby 
mi być za dobrze.  Dzięku-
ję twojej mamie, że doniosła 
ciążę z tobą aż do ROZWIĄ-
ZANIA. Dziękuję również 
Bogu, że spróbował zrobić 
z ciebie dobrego człowieka 
i ochrzczono cię w kościele. 
Dziękuję twojemu ojcu , że nie 
żałował tego SPŁODZENIA, 
bo gdyby dziś jeszcze żył , to 
sam by się w grobie ze wsty-
du zakopał. Dziękuję ci Ski-
bicki , że tak dobrze zostałeś 
wyedukowany za komunę, bo 
gdybyś był jakimś magistrem 
musiałbym się wstydzić a tak 
znów muszę podziękować 
Bogu, bo bliżej mi do MA-
GIKA niż do ciebie, bo gdy 
staję blisko wspaniałej twojej 
kurduplowatości(czytaj:niski 
wzrost) czuję tylko robo-
tniczo –wiejski zapach spi-
rytusu do smarowania ciała. 
Niestety wiem, że wiele z 
tego Franek nie zrozumie, 
bo i jak.. Ale i za to dziękuję . 

  Dziękuję ci Franek za Ojca 
Jerzego Popiełuszkę , które-
go twoja partia i koledzy z SB 
skatowali i wrzucili do Wisły. 
Dziękuję ci za twoją KLASĘ 
ROBOTNICZĄ i morderstwo 
w Kopalni WUJEK. Dziękuję 
za twoje powtórne przyjście 
do chocianowskiej władzy i za 
to, że zawsze kochałeś partię 
Donalda Tuska i dzielnie jej 
przez lata służyłeś i służysz 
nadal (układy z frakcją wro-
cławską PO). Dziękuję ci za 
Czukiewską, Nowicką, Najd-
ka i innych „lokaji” na twoim 
„dworze”.  Dziękuję ci za 
Edytę z rzęsami w nazwisku 
bo postać to urocza i chyba 
jedyna z tych lżejszych wie-
kowo kobiet które uwielbiają 
Cię , ale tylko już za dobrą 
umowę i płacę dla jej flagowej 
firemki, a nie za MACHO styl 
bycia i postawę. Dziękuję ci 
za nowego dyrektora przed-
szkola miejskiego, emeryta 
KOCIKA, który też jest bli-
ski twojej rodzinie. Dzięku-
ję bo zapewne dostał były 
dyrektor SP w Chocianowie 
nędzną emeryturę (5,6,a może 
nawet 7 tysięcy) dlatego 
jeszcze dorabia sobie do 
ZUS-owskiej jałmużny ko-
sztem oczywiście młodych, 
zdolnych i wykształconych 
mieszkańców Chocianowa. 
Dziękuję ci za tego fenome-
nalnego dyrektora , który co 
prawda ze starości powinien 
już tylko leżeć i linieć a ON 
tylko lub znów spija mleko 
bliskiej znajomości z naszym 
Franciszkiem. Dziękuję ci mój 
słodki komunisto, że dzięki 
tobie dyrektor KOT w SP Cho-
cianów (gdy jeszcze tam pra-

cował) zawsze hojnie doce-
niał swoją  żonę, równiż 
nauczycielkę tejże pod-
stawówki- premiami i nagro-
dmi za chust wie co (czyżby 
nie dawała mu w domu i zmu-
szony był płacić?). Zgo-
dnie z wyuczoną za czasów 
socjalistycznej Polski NORMĄ 
, że rodzinny garnuszek za-
wsze jest podstawą egzysten-
cjonalną państwa i KOTÓW. 

  Dziękuję ci również Ski-
bicki za (PO) PLUTĘ , dyre-
ktorkę gimnazjum w Chocia-
nowie, która zawsze odważnie 
afiszowała się z logiem patii 
Platforma Obywatelska . Po-
dziękowania dla niej składam 
jednak na twoje łapska  boś 
ty jest jej stwórcą. Dziękuję 
jej ,że dzięki (PO) Plutego i 
największej fabryki w Chocia-
nowie tak dobrze się wzboga-
ciła. Na miarę swojej pięknej 
willi i lokat które zapełniali 
po brzegi małżonkowie (PO) 
PLUCI. Dziękuję ci za 
Florynową  (dyrektor bib-
lioteki w Chocianowie), 
która znów dzięki WOLNYM 
może być „czymś lokal-
nym” z dobrym wynagrod-
zeniem. Dziękuję również 
za to , że wyrzuciłeś z tejże 
biblioteki samotną kobietę z 
dzieckem, która przez osta-
tni okres gdy zarządzała 
zbiorem ksiąg wyprowadziła 
chocianowską bibliotekę z 
dziadostwa i brudu przeszłości 
reżimu socjalistycznego. 
  Dziękuję ci z całego serca 
za odszkodowanie w wyso-
kości dziesiątek tysięcy które 
miasto musiało wypłacić zwol-
nionej przez ciebie Małgorza-
cie Staszczak, aby twoja ulu-

bienica mogła wrócić na 
przetłuszczony przez lata 
stołek kierownika OPS. 
Dziękujemy , że tak racjo-
nalnie i sprawnie wydajesz 
nasze pieniądze śmiejąc się 
przy tym nam prosto w twarz.

  Dziękuję ci też siwiutki 
dziadziusiu za nie przeszka-
dzanie polityczne , kiedy sie-
działeś w piwnicy u 
Raczyńskiego , gdy remonto-
wał Roman Kowalski CHOK, 
który capił twoim burmist-
rzowaniem jak stęchlizna 
w piwnicy gdzie trzymamy 
węgiel. I za ten zapach  po 
zakrapianych wódą święconą 
imprezach na koszt podatni-
ka, uwieczniony w przewil-
goconych ścianach ośro-
dka gdzie kultura jest tylko w 
nazwie. Dziękuje za twoją po-
litykę kadrową , która zawsze  
wyróżniała osoby bliskie 
twojemu sercu, koszuli lub 
innej części ciała.

  Nie mógłbym nie wspom- 
nieć o Leszczyńskim . 
Dziękuję za tego radnego –            
chrześcijanina a zarazem 
„buca” jak go często zwą 
mieszkańcy osiedla Zwycię-
stwa. Dziękuję, bo gdyby nie 
ten twój oddolny „sługus 
polityczny” nigdy zapewne 
nie poznałbym tak wstrętnej 
hipokryzji człowieka 
uważającego się za główną 
„NORMĘ” moralną kościoła 
w Chocianowie. I za Leszcza 
żonkę również dziękuje, bo ta 
kobieta głosuje w wyborach 
zawsze zgodnie ze swoim 
sumieniem np. na Bronu-
sia Bul Komorowskiego – 
a to samo mówi już przez 
się jakie jest jej sumienie.

  Franiu dziękuję ci z całego 
serca za poparcie własnorę-
cznym podpisem aspołecznie 
nastawionego do polskości 
Bronisława Shoguna Komo-
rowskiego  , jednego z tych 
ludzi poprzedniej władzy w 
Polsce , która „wyjebała” 
nasz kraj w kosmos biedy i 
biednych pracujących niewol-
ników za 1200 zł na łapkę. A 
Ci niewolnicy po opłaceniu 
mediów i czynszu mają resz-
tę tylko na nabój aby strzelić 
sobie albo takiemu jak TY w łeb.

  Najbardziej dziękuję ci 
Franciszek za politykę gospo-
darczą i sprawne prowadzenie 
spraw gminy Chocianów , bo 
już niewiele pozostało gmin w 
Polsce w których jest gorzej 
niż u nas. Bida, nędza i brak 
perspektyw na stabilny lub 
jakikolwiek rozwój tej uroczej 
poniemieckiej miejscowości.
Dziękuję za ciągłe i cykliczne 
zadłużanie gminy Chocianów 
a za pożyczone pieniądze z 
przeróżnych banków, za popi-
jawy karczemne czy dożynki 
parafialne lub inne hucpy dla 
nygusów polityczno-samo-
rządowych.
Dziękuję ci również za próbę 
„zamachu stanu” i podko-
pywanie Emiliana 
Stańczyszyna z ciekawym 

D Z I Ę K U J Ę  „ P A N U ”  p a n i e  S K I B I C K I 
( o  s e s j i  w  O S P  T r z e b n i c e  i n a c z e j )  ?

Franciszek Skibicki

Franciszek Skibicki przyjaciel 
partii PO własnoręcznym podpisem 
popiera Bronisława Komorowskiego

Tym samym potwierdza moje 
domniemanie o anty-polskość.



7
typkiem z Grębocic ARABEM 
jak zwą tamtejszego burmi-
strza. Ale takie miernoty to 
Stańczyszyn zjada na drugie 
śniadanie i oprócz lekkiej 
czerwonej zgagi , nic więcej 
przewodniczącemu ZGZM 
nie może dolegać. Zresztą 
jak wiem Pan Stańczyszyn 
z byle kim wódki nie pije.
Dziękuję ci jeszcze za ulicę 
II Armii Wojska Polskiego , 
bo gdyby nie twoje Franiu 
„uczciwe” gospodarowanie 
majątkiem gminy  (zresztą od 
zarania dziejów) to do dziś nie 
poznałbym niemieckiej sztuki 
układania kostki brukowej. A 
jeszcze dziś pamiętam jak po 
każdej kolejnej zimie asfalt na 
tej ulicy przypominał jedynie 
ser szwajcarski z dziurami 
jak leje po bombach. Dopiero 
Roman Kowalski podjął racjo-
nalną i odważną decyzję dla 
dobra zmotoryzowanych 
mieszkańców Chocianowa 
aby zerwać ten „ser” bo nie 
było już sensu łatać tą bidę 
PO- Skibicką.
Nie zapomnę również po-
dziękować ci za chodnik na 
tejże ulicy, układany praw-
dopodobnie przez mistrza 
przetargowego i koleżkę Fran-
ciszka pana Karawackiego 
Mariana, bo nic na mnie tak 
nie działa i nic nie potrafi mnie 
tak pobudzić do wulgaryzmów 
w twoją stronę jak spacer tym 
chodnikiem w deszczowy 
dzień. Tak, dziękuję ci Franiu 
za tą podnietę i wyposażenie 
mojego umysłu w same wul-
garne epitety na twoją cześć. 
Jesteś dumny z siebie?

  Dziękuję ci za rewitalizację 
naszego miasta ale już uwagi 
na ten temat prześlę do Cen-
tralnego Biura Antykorup-
cyjnego aby sprawiedliwości 
stało się zadość . Dziękuję 
za działki na których Hryn-
czyszyn sporo zarobił a wielu 
mi mówi , że nielegal to pod-
stawa rodzinki www.rodzina-
komunisty.pl, zresztą niby są 
na to dobre PAPIERY. 
Dziękuję ci przyjacielu po-
lityczny utracjuszy z PO za 
możliwość dekoracyjną 
naszych chrześcijańskich 
świąt Bożego Narodzenia. Za 
tak drogą i sztuczną (jak cza-

sami twoje głupawe minki na 
sesjach) choinkę , której nie 
potrafiłeś „wymyślić” przez 
ostatnie 12 lat rządów twoich 
w jednym ciągu. Ponad praw-
dopodobnie 30 tysięcy i zaraz 
konieczna naprawa która wy-
ceniona została chyba na ba-
gatela 12 tysięcy. Daje nam 
to przodownictwo wśród naj-
droższych choinek miejskich 
w podobnych budżetowo gmi-
nach do naszej. Dziękuję ci 
również za to ,że  gdy byłem 
w Lubinie mogłem zobaczyć 
podobne produkty ozdobni-
cze jakby ktoś przypadkowo 
znał od nas przedsiębiorcę 
choinkowego, albo przed-
siębiorcę dobrze ustawione-
go politycznie tak jak nieja-
ki twój przyjaciel z ciekawą 
przeszłością Pan Młynarczyk.
Dziękuję ci przy okazji za to , 
że się jąkasz, bo gdy przesta-
jesz , już wiem ,że musiałeś 
brać jakieś wodniste leka-
rstwo, bo zachowujesz się 
wtedy jak NIE TY. Dziękuję 
ci też za twojego ostatniego 
pracodawcę z Lubina, któ-
ry rrrryczy czasami ,że jest 
BEZPARTYJNY, ale również 
i za to , że trzymał cię Fran-
ciszku w swojej urzędowej 
piwnicy(czyżby wstydził się 
ciebie)…, bo nic bardziej nie 
mógł zrobić upodlającego 
twoją osobę, ale i tak moim 
zdaniem to wciąż nie było 
piekło na które (tak twierdzę) 
jak nikt w Chocianowie za-
służyłeś. Dziękuję ci także za 
najwierniejszego pracownika 
, który odkąd wpadł z tobą w 
„romans” do dziś spija śmie-
tankę  tej miłości . Dziwne jest 
tylko to , że prazesa PWK Naj-
dusia stać na budowę domu 
za lasem na Zaciszu a nie stać 
spółki PWK na rekultywację 
osadu z oczyszczalni 
ścieków, i dlatego chyba 
na ostatniej wiejskiej sesji 
»obłożył« nas wraz z wspa-
niałymi radnymi kolejnym 
„podatkiem” od wody i 
ścieków, bo ktoś musi prze-
cież za TO zapłacić. Szkoda 
,że już w pierwszym roku za-
rządzania spółką PWK przez 
Pawła Najdka kwota zostawio-
na przez poprzedniego preze-
sa Franciszka Bereżańskiego  
(fakt) 367,900,60 zł rozpłynęła 

się w dziwny i niewyjaśniony 
oficjalnie społeczności Cho-
cianowa sposób aby już na 
początku roku 2015 Najdek 
mógł pokazać nam stratę w 
wysokości -42 920, 94. 
Chciałoby się Ci teraz po-
dziękować Skibicki za pana 
Bereżańskiego bo twój pulch-
ny Pawełek to biznesu mu-
siał się chyba od ciebie uczyć, 
czyli „Socjalizm Skibickiego 
i Jego Ekonomia”- traktat o 
tym jak Skibicki chciał intelek-
tualnie prześcignąć Milton'a 
Friedman'a 
  Wreszcie Ekonomie PZPR-
-owski dziękuję ci za cho-
cianowską „Strefę Ekonomi-
czną”, która rozrasta się w 
zadziwiającym tempie, a i za 
to , że każdy ma dzięki temu 
w Chocianowie pracę i to taką 
godną a nie niewolniczą jak 
na strefie polkowickiej.
Dziękuję ci za spalarnię 
śmieci, której nie udało ci się 
postawić dzięki czujności 
mieszkańców. Ale za samą już 
chęć TRUCIA nas powinieneś 
dostać medal lub skierowanie 
na szkolenie z ochrony 
środowiska..
Dziękuję ci ,że jesteśmy 
prawie na końcu listy najbie-
dniejszych gmin w Polsce, a 
i zapewne na Ukrainie bywają 
miasta gdzie żyje się lepiej i 
przyjemniej.
  Najbardziej chcę jednak 
podziękować ci Franku za 
udział w degradacji, demora-
lizacji i zniewoleniu Polaków 
przed 89’ rokiem wtedy gdy 
osiągałeś szczyty erekcji i za-
szczyty w partii PZPR i zaraz 
potem gdy sfora zgłodniałych 
skurwysynów sprzedawała 
nasz uroczy kraj kapitałowi 
zagranicznemu.

  Dziękuję ci Skibicki i niech 
cię sam Bóg na pohybel 

zawiedzie.
Ku chwale ojczyzny 
towarzyszu Skibicki.

Bazyl
  

SPOTKANIE NA SZCZYCIE… 
(PZPR vel PO)

  W dniu 21 stycznia 2016 roku Gminę Chocianów odwiedził 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, 
członek partii PO, który przyjął zaproszenie od Burmistrza, 
zresztą zawsze przyjaciela Platformy Obywatelskiej . Tematem 
spotkania były obecne plany gminy w zakresie pozyskiwa-
nia funduszy zewnętrznych i ich zgodności ze strategicznymi 
zadaniami województwa. – Przedstawiłem także obecne po-
trzeby i problemy naszej gminy - powiedział burmistrz . Spo-
tkanie było też okazją do zaprezentowania ostatnich sukce-
sów naszej gminy.(jakich niestety nie dowiedzieliśmy się)

   Nie wiem co jeszcze chcą zepsuć przedstawiciele Platformy Oby-
watelskiej w naszej gminie ,ale my już na to nie pozwolimy. Niech 
ten WIELKI CEZARY z PO zabierze swojego Skibusia do Wrocławia 
i tam niech Dudkiewiczowi (prezydent Wrocłwia) ZMIENIAJĄ!!

Natchniony „miłością” do PO Bazylek
Franciszek Skibicki Cezary Przybylski



8
  Niestety, to już kolejne w naszym życiu 
Święta Bożego Narodzenia przechodzą do 
historii. Tak, po prostu: Święta Bożego Naro-
dzenia, a nie jak ostatnio często bywało, na-
gle wyskoczy z TV jakiś cwaniaczek Petru, 
czy  „szydło z wora” Jarosława lub Informator 
Skibickiego, który udało mi się jakimś cudem 
przeanalizować od tak zwanej: deski do deski. 
A w nim nie kto inny jak tylko Nasz Franciszek 
Dziadzia Mróz, taki jak z bajek na których mu-
siał się wychowywać swego czasu, zaraz po 
nakarmieniu i „POmacaniu” kur w rodzinnym 
obejściu na zaniedbanej (również przez długo 
władającego komunistę) wiosce Ogrodzisko. 

  Podobał mi się również jego kolega w gazecie 
(nie tylko od kieliszka czy zdjęć w Informatorze 
) wytrzeźwiały, super strażak ( nie jeden ten bo-
hater ogień zagasił w SOBIE) Husar, typ który 
przypomina mi czasami swoim wizerunkiem 
(przede wszystkim gdy Chocianów odwiedza 
biskup) klasę robotniczą i budki z piwem z cza-
sów PRL. Jak nie trudno się domyślić  Husa-
rek powrócił na łono miłości komunistycznej 
geriatrii. 
  Wytworzone przez Frania, naszego cudowne-
go cwaniaczka, PKB, które można wyrazić 
liczbą „0” mówi wiele o tym konusie z siwym cze-
repem i mordą czerwoną od ciśnienia lub wsty-
du. To zaś przypomina mi system dwójkowy, 
który muszę raz na tydzień trawić w Polkowi-
cach ….  i robię to aby zadość stało się moim 
WROGOM kochanym. W tym stwierdzeniu nie 
ma żadnej kokieterii czy lizania zadka, po pro-
stu bez żywego wroga i Bazyl byłby martwy.

  Mniejsza z tym, chcą mieć w każde święta 
czerwone ryje, to ich sprawa, ale i tak Franio-
wi i Husarowi zalecałbym w tym roku daleko 
idącą ostrożność w piciu mleka bo okrutnik  
Bazyl czuwa. Raz już chłopcy chcieli „skub-
nąć” trochę kasy państwowej, w czym prze-
szkodził im (kosztem utraty pracy i wielu spraw 
sądowych) nie kto inny jak Krzysztof Bu-
dzeń. My już jednak dobrze wiemy, że Skibicki 
w tamtych czasach miał bardzo dobre „plery” 
i nie mógł przegrać w sądzie pracy z byle jakim 
urzędnikiem.(Pan Krzysztof jest magistrem, a 
Franiu nie wiem czy maturę zaliczył, a jak tak 
to za jaką chciałbym się zapytać: świnię? ) 
Takie to ciekawe ananaski z tych Panów. Jeden 
lepszy od drugiego, drugi  lepszy od pierwszego 
i choć logiki w tym brak to zjedzenie żebra-
czego jabłka, którym wzgardził Putin, ale nie 
Skibicki i Smalec, którzy nakarmili swoich wy-
borców i nie tylko- może nam zaszkodzić na 
dłużej. Osobiście nie biorę  NIC od ścierw ko-
munistycznych, za to kopa zasadzić mogę aby 
i kosmos poznać mógł naszego fenomena od 
czerwonych gwiazd i palca w „d” „normal-
ności” którą przybył nam głosić bezczelnie 
Franciszek…, po czteroletniej banicji w Lubinie.

  A co?! Święta to święta…, nawet Paul – 
Harry Potter (Robert. H), ta gorsza część moich 
wcześniejszych koszmarów sennych, czasami 
zaczyna pisać ludzkim językiem. Może zabrzmi 
to teraz dziwnie, ale cieszę się, że Harry Potter 
polityki Chocianowa molestuje swoimi teksta-
mi i wnioskami o informację publiczną Dziadzia 
Mroza, bo tyle gówna to sam nie dałbym radę 
wywieźć na śmietnik historii, bo recykling w 
tym szczególnym przypadku jest bezzasadny. 
   
  Dla wielu z Nas okres Świąt Bożego Naro-
dzenia to czas wzmożonej radości i refleksji 
nad swoim życiem,  nad Polską, czy choćby nad 
przyszłością Chocianowa, przyszłością na-
szych dzieci, wnuków czy ludzi w seniorskim 
wieku….., czy wreszcie nad WIARĄ na-
szych ojców którą LIBERALNI złodzieje (żyd 
amerykański) próbują beznamiętnie zni-
szczyć łożąc na ten cel miliony dolarów. 
Szkoda ,że zatracamy wyższe wartości za-
wierzając przy tym cwaniaczkom i sztucznym 
bożkom, którzy dysponują naszymi wspól-
nie wytworzonymi dobrami ( do wiadomości 
Leszczyńskiego: chodzi o budżet miasta).

  Sprytni politycy sterowani przez „finansje-
rę” pozbawiają nas duchowego przymierza z 
Naszym Bogiem i właśnie wtedy stajemy się 
dla nich narzędziem, którym w bardzo prosty 
sposób można sterować. Czekać Nas może w 
niedalekiej przyszłości „nieświadome” niewol-
nictwo. Dlatego tak ważne są chwile, takie jak 
te, gdy dzięki Święta Bożego Narodzenia jedno-
czymy się w imię DOBROCI. (ogólnie pojętej)

 Ja również jako Wasz niespokojny 
duch, człowiek, który poznał prawdę, ten 
który  buntuje się przeciw złu, człowiek 
który chce Wam życzyć dziś tylko jednego ( i 
co z tego że już po świętach): Odwagi, która 
da Wam siły do walki o dobroć. Odwagi której 
oczekuje od NAS w imię miłości NASZ BÓG.
   
    Spotkamy się już w Nowym 2016 roku i znów 
stajemy do egzaminu z bycia Polką czy Pola-
kiem. W związku z tym chcę Państwu przed-
stawić FAKTY, które udało mi się zaobserwo-
wać odkąd komunista objął kolejny raz władzę 
w tym zadłużonym i biednym mieście….., zre-
sztą zadłużonym i zubożałym przez tego sta-
rego komunistę, który niepodzielnie zarzą-
dzał gminą Chocianów przez 12 lat. Niestety 
dziś już w pełni świadomy śmiem twierdzić, że 
ostatnie miesiące, a wcześniej w ciągu (chyba 
nie alkoholowym)  12 lat, władza w Chocianowie 
była w posiadaniu ludzi o niskich walorach mo-
ralnych i estetyki prawości, którzy to trwonili 
i bogacili się na wspólnie przez nasze społe-
czeństwo wytwarzanych dobrach. Przykład? 
Ile zarobił Adam Hrynczyszyn na działeczkach 
dzięki pomocy Skibickiego? Ile Henryk, Beata  
czy kurduplowato- łysawo -okrąglutki  praze-
sik PWK co dom za lasem na Zaciszu stawia? 
Te i inne niemoralne fakty podawałem już pań-
stwu w pierwszym numerze Bazylianki. 
Dzisiaj dodam tylko, że być może doszło w tam-
tym władczym okresie Skibickiego do innych 
ciekawszych wydarzeń na krawędzi prawa i 
bezprawia. Komunistyczna Skibilszczyzna jak 
widzimy zostaje powoli obnażana do sa-
mych kości  z których wydobywa się już 
tylko smród gnicia martwych tkanek Leni-
na, którego nie wiem po jaki chust zakon-
serwowali sowieccy dygnitarze . Zresztą 
jakimś gównem bo do dziś leży w mauzoleum.

  Do patologii politycznej w Lubinie, Polkowi-
cach czy Chocianowie zdążyli się już Państwo 
przyzwyczaić, ale czy można tak bez końca żreć 
to samo SHIT*, w dodatku gdy takie jąkające 
się wodzostwo ( w stanie przed spożyciem) 
wpływa na organizm  „drugiego sortu obywa-
teli” , jak to ostatnio wyartykułował w jednym 
ze swoich wywiadów Jarek Wielki Warszawski.

  Jak mówią znajomi Skibickiego : Franek pije 
i pił będzie. Każda KARCZMA lub inna darmo-
wa WÓDA jest na plus dla tego czerwonego 
Dziadka Mroza. A jak jeszcze przy tym może 
sobie zarobić jego ciekawy kolega z Lubina 
Młynarczyk (typ ogórka bez skórki wystawio-
nego na mróz) to dla mnie osobiście jest ten 
człowiek zwykłym cwaniaczkiem, który na ple-
cach WOLNYCH wdrapał się na fotel burmistrza 
i żre to na co nie zasłużył. Cóż, trudno tego stare-
go wojownika ludowego PRL  posądzić o dobre 
intencje, chyba, że skrzynka „jabłek” PO-wy-
borczych rozdawana ostatnio przed SMALCÓW 
( dwa smalce tam pracują) „Firmą” OPS to 
gest w stronę biednych mieszkańców Cho-
cianowa aby na święta mogli sobie z tych 
jabłek zrobić jakieś bezcukrowe dżemy lub 
dużo procentowego bimberku- aby i biednemu 
było wesoło. Tylko na miłość Boską Skibicki: 
my mamy słabsze zdrowie niż TY karmiony ra-
dzieckim kawiorem i ludowymi (PRL) pieniędzmi. 

 Poglądy naszego społeczeństwa mówią 
wyraźnie, że ten jąkający się dziadek powinien 
już odejść, tak choćby jak ostatnio jego kole-
ga lub pracodawca towarzysz Kiszczak, który 
tym samym uchronił się przed tłumem, który 
kiedyś na pewno będzie wieszał na drzewach 
komunistów. O Górzyńskim właścicielu najgor-

szych paluszków 
na świecie (RAG 
CHOCIANÓW) i 
byłym przewodni-
czącym rady 
miejskiej Lubina 
nie powinno się 
już wspominać, 
ale przyznać mu-
szę, że był  to ko-
lejny, ciekawy typ, 
współpracownik 
SB-ckich psycho-
li i morderców 
który uniknął 
prawa i spra-
wiedliwości. Po 
prostu spieprzył 
towarzysz kapuś 
do piekła. Dziś je-
dyne co możemy 
żądać od spad-
kobierców tego 
piekarza to od-
dania majątku w 
którego posiada-
nie prawdopodob-
nie wszedł w ten 
sam sposób co 
przydupas wła-
dzy Kulczyk w 
posiadanie „CIA-
CHU”. Jak widzimy 
miejsce naszego 65 letniego komunistyczne-
go Dziadka Mroza nie powinno być w UG Cho-
cianów ino na taczkach z napisem : KOMUNIZM 
na śmietnik historii albo pod sąd……dziejowy.

  Skibicki, och ty mordo 
czerwona, moja dumo i ulgo 
narodowa gdy opuszczam WC.
 Lubię Skibickiego bo to taki Tusk albo 
Bronek Komorowski (zresztą Bronek to ulubie-
niec czerwono-ryjca) tylko już trochę od-
chudzony przez Maryśkę lub zniszczony 
przez nadużywanie mleka vol 4.0%. Jak 
Dorotka córeczka, która jak mówią na 
mieście : NIE WYLEWA MLEKA ZA KOŁ-
NIERZ. Współczuję dziewczynie, bo ja PO 
takich genach zapewniam miałbym nieustające 
wymioty. Ojca się nie wybiera, patologii też….

 Ostatni Informator Skibickiego, tak jak 
kiedyś mawiał dziadek : „MÓJ CHOCIANÓW!”, 
stał się dla mnie pół trzeźwą poezją populistów 
lubińsko-chocianowskich i niczym więcej…

  Muszę przyznać, że podziwiam już od dawna 
(od krytyki mojej osoby w gazecie stowarzysze-
nia PdMP) naszą redaktor naczelną z Lubina , 
która gdzie tylko może tam kosi kasę za bycie 
: no, nie wiem tak do końca, chyba nie w „D”, 
ale na pewno w kieszeni polityków się za-
gnieździła. Zawsze zastanawiałem się ile 
jest osób pochodzenia żydowskiego na 
Dolnym Śląsku. To samo dotyczy przede 
wszystkich Lubina, Polkowic bo w Chocia-
nowie więcej jest, jak zauważyłem nazwisk 
PO-ADOLFOWYCH(kojarzyć ze zbrodnia-
rzem z czasów II Wojny Światowej, a dla Pie-
cha i Leszczyńskiego: chodzi tu o niemiecko 
brzmiące nazwiska). Niestety nie wiem do 
dziś czy Grohman redaktor naczelna wielu ga-
zet w tym i Informatora Chocianowskiego, to 
wyznawczyni koszernych potraw, ale po tłu-
szczu odkładającym się na jej brzydkim ciele nie 
wiele można stwierdzić. Tak naprawdę nie mam 
nic do Żydów i im nic nie dam, ale nie życzę sobie 
aby obecny prezydent Polski rozpalał, i to me-
dialnie jakieś żydowskie Hanuki (czy jak to tam 
zwą).  Na miłość Boską , debila mogłem- z uwa-
gi na wysoką u mnie tolerancję – znieść , ale nie 
zniosę Polaka(katolika) w roli mojego władcy, 
który służy wielu bogom. No moi mili w tym kraju 
oprócz pogody coś więcej się jeszcze pojebało.

  Grohman robi „dobrą „ robotę dla komu-
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nisty chociano-
wskiego, ale mi 
jeszcze brzęczy 
zdanie przeczytane 
gdzieś na łamach 
niezależnej historii 
Polski, gdzie uświa-
domiono mi jak żydo 
- komunistyczni 
sędziowie i prokura-
torzy wydawali, po 
bezczelnie sfingo-
wanych procesach 
sądowych –wyro-
ki  kary śmierci dla 
niewinnych Polaków. 
Co prawda naszemu 
Skibickiemu daleko 
do tych zbrodniarzy 
inteligencji komuni-
stycznej, ale śmiem 
twierdzić, że tylko 
dlatego ,że po prostu 
nasz komuszek jest 
słabo wykształcony 
aby móc decydo-
wać o czymkolwiek 
powyżej stajni czy 
zarządzać jakimś 
większym NARO-
DOWYM stadem. W 
Chocianowie mówią 
na Franka po pro-

stu: „BURAK” a to mówi już samo przez się… 
Trybunał Stanu to za wiele dla takiego KO-
GOŚ ale jakiś gułag – czemu nie…. Niestety 
My wciąż lubimy dokarmiać zbrodniarzy, bo 
system komunistyczny czy faszyzm to na-
prawdę to SAMO. Już tak naprawdę prywatnie, 
tak po Bazylowemu: nie lubię tej Mai Grohman 
– bo jest  prawie jak telewizyjna pszczółka tylko 
gabaryty nie takie jak lubi pieśniarz Wodecki.

   Niestety lubi ją Kielan (wójt gminy wiejskiej 
Lubin), lubi Raczyński fenomen BEZPARTYJ-
NY czy Myrda starosta lubiński ( gdy nie merda 
oczywiście ogonkiem) o staruchu z Chociano-
wa już nie wspomnę-to coś musi być na rzeczy, 
albo dla rzeczy  – to się ma! Z drugiej strony :

- Grohman babo, jak bierzesz za ten „Infor-

mator” Skibickiego dobrą kasę (naszą kasę) 
to wykonuj robotę porządnie, a jak nie wiesz 
jak się pisze rzymskie trzy jedynki , to SE te 
swoje trzy „iii” użyj do gara na następne (nie 
mylić z Hanuką)święta zamiast naszej publi-
cznej kasy. Dziękujemy już pani za uwagę. 
Teraz możesz pisać sobie co chcesz ale już na 
koszt zmanipulowanych lublinian, bo ci się w 
dupie od tych pieniędzy już poprzewracało….. 
i za daleko sięga twój niewyparzony jęzor.

   W Chocianowie za dużo już , wraz z nastaniem 
nowej komunistycznej jakości spadochroniarzy 
z Lubina, ale jak nie powie nam tego na pewno 
ulubiony przez Skibickiego „KAPITAŁ” Marksa 
a Biblia wyartykułowała to wyraźnie w „Uczyn-
kach Miłosiernych”: spragnionego (Nowicka, 
Czukiewska, Floryn, Kocik, Najdek, Smalec i 
inni…) należy napoić (ale nie wódą Skibicki) i  
nakarmić głodnego (ale nie jabłkami komunisto 
których twoi towarzysze ze wschodu nie chcieli).

  Rozumiem teraz intencje byłego przeciwni-
ka kościoła katolickiego i księży mordo-
wanych w esbeckich katowniach za czasów 
komuny  i sumienie czyste być może nasz 
Franiu MO ale czy czasami nie jak MAO?

Skibicki, mordo ty moja ! 
Towarzyszu zabrałbym cię na 
wódkę ale grzyby to ja już z 
tobą „zbierałem” w lesie i do 
dziś mi wstyd z tego powodu.
  Nie dumaj tak Franiu ! Wracaj do lektury bo 
lepszego tekstu pisanego na Twoją część  
nawet ksiądz nie ułoży jak będzie cię grzebał 
na cmentarzu hańby polsko-chocianowskiej.

  Polska PO 89’ to Polska złodziei, ale pro-
szę nie nazywać naszego starego komucha 
złodziejem. Nie , ta pokraka polityczna jest 
niskich lotów ale swój bród za uszami jak 
każdy lokalny żałosny polityk zapewne równi-
eż MA ….,i co z tego gdy zawsze zakłada 
cwaniak białe rękawiczki i WYMIAR 
go nie dosięga.

   Rozmowa z Tobą Franek mogłaby się 
udać, nawet wytrzymałbym na siłę ten dia-

log, ale jak odsłuchałem opinie mieszkańców 
(nie tylko z ul. Żymierskiego) na Twój temat, to 
wprawiło mnie to w głupawy zachwyt, bo jak 
się nie cieszyć gdy padają takie fajne określe-
nia twojej osoby jak: „burak”, ”buc”, czy 
stwierdzenia typu: „ (…) że Roman jaki był 
taki był ale dla ludzi-mieszkańców- był za-
wsze otwarty, a ten „lump komunistyczny” 
nigdy nie ma tzw. możliwości – to kim on 
jest???” Zapewniam, dla swoich komunista 
zawsze coś wyciągnie zza pazuchy. Dla mnie 
prywatnie a nawet politycznie ten człowiek 
jest NIKIM. Dla Was może być nawet bogiem 
lub jabłko-dawcą (nie mylić z cichodajką), a 
jak się już nażremy tych jabłek to na „Delfin-
ka”- basen się LUDZKOŚĆ uda aby po „wie-
ku” komucha rządów również coś ZOBACZYĆ.

   Wróćmy jednak do świąt Bożego Narodzenia, 
bo dzieci było dużo i był szum.  Bo jak tak dalej 
pójdzie z Polską to lepiej mieć przy sobie wiarę 
w Jezusa.., no bo kto potrafił będzie jeszcze za-
ufać komuchowi? Ja do dziś widzę jak ścierwa 
komunistyczne strzelały w tył głowy naszym 
oficerom w Katyniu. A my wiemy, że dziadek 
już wzrok ma nie ten i oby mu tylko widzenia 
wystarczyło jak po setkę mleka będzie sięgał  
- bo inaczej czeka go trzęsałka lub rozsypka.

    Tak naprawdę motywuje mnie już tylko 
strach .Boję się, że Chocianów może niebawem 
podzielić losy biblijnej Sodomy i Gomory. 
A czy wtedy będziemy wychwalać SODOMITĘ 
Wielkiego ?
          Leszczu, przerwa! Uczesz się łysolu, bo 
w swoje lustro patrzysz. 
A to co widzisz to PRAWDA!!!

Wesołych Świąt…..- ale już tych przyszłych 2016.

„WSZELKIE PODOBIEŃSTWO DO PRAWDZI-
WYCH POSTACI I ZDARZEŃ JEST PRZYPAD-
KOWE”- a jak nie wierzysz to przestań pić z 
Frankiem.

*bardzo brzydkie słowo
Bazyl vel Sławomir Tomczak

„po-Wigilijna ( ale nadal z nutą komunizmu) Opowieść o Dziadzie Mrozie”
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G R U PA  T R Z Y M A J Ą C A  Z  W Ł A D Z Ą  ! ! !

Radny Leszczyński Radny Piech Radny ZielonyRadny LikusRadny KUBUŚ
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  Najlepszą INWESTRYCJĄ jaka realnie powstała 

dzięki władzy Franka i to już na początku dru-
giego (oby ostatniego) roku władania to „Lodo-
wisko- NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ”(bo 
Delfinek dopiero płynie do Chocianowa ,bodajże 
jakimiś kanałami elitarnej wciąż grupy PO). Czy 
to już SZCZYT pomrocznych pomysłów nasze-

go pracownika gminnego, potoczne nazywanego „komuch”? 
Tego moi mili nie jestem Wam w stanie wywróżyć, ponieważ je-
stem tylko głupim realistą a nie wróżką lub nie daj Boże jakąś 
cyganką z kartami, ale pamiętajcie gdy będziecie oceniać tego 
komucha z przestępczej rodziny PZPR a potem PO-Magda-
lenkowej  , robicie to wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
NIEWOLNIK zawsze jednak słuchać musi swojego PANA. Miesz-
kańcy naszej gminy są właśnie takimi NIEWOLNIKAMI i to jeszcze 
takiego „buca”(jak zwą go na mieście) bez MATURY. Bez komenta-
rza. Przemyślcie TO, analizując szczegół po szczególe. To naprawdę 
niewielki wysiłek a może uratować was przed katastrofą życia.

  Właśnie nie inaczej było na terenie zarządzanym przez kierowni-
ka urzędu (którym nadal jest Franciszek Skibicki), przy stadio-
nie Stali Chocianów gdzie dziadziuś „wylał” wodę na beton aby 
się równo zalodziło. Ja jednak wiem, że ten staruszek ostatnio 
tylko leje nam „wodę” i nic więcej, a że droga ta woda stała się 
dzięki decyzji WIELKIEGO prezesa PWK, to już inna bajka. Wie-
my już o podwyżce, którą zaserwowali nam znów nasi RADNI z 
kliki „Chocianów 2014, bo grupa JEDNOŚĆ była przeciw. Pod-
wyżkę nie WALNĄŁ nam osobiście  prezes PWK ponieważ jest on 
tylko wiernym i lojalnym „wychowankiem” dziadka Franka, ale 
na tą podwyżkę  musieli się zgodzić przede wszystkim typki, jak 
się ironicznie okazuje z „najlepszej elity” intelektualnej gminy 
Chocianów, z grupy czerwonej Franciszka „Chocianów 2014”.

    Płaćmy i kochajmy darmozjadów nadal - pomyślałem. Nie-
mniej bardzo zastanawia mnie uzasadnienie Pawełka o podwyżce 
za wodę i odbiór nieczystości. Ale ja i tak wychodzę  z założenia 
,że chocianowianie kupią zawsze dobry kit lub gówno serwowane 
przez czerwonego lewaka od władzy. A to przecież lojalny, okrą-
glutki, grubasi Najduś buduje za lasem na Zaciszu chatkę rodzi-
nną. A Ty płać Polaku aby sitwie żyło się lekko, miło i dostatnie. 

  Jak pamiętam ze sprawozdania PWK Pan Bereżański odcho-
dząc z wodociągów zostawił pulchnemu Pawełkowi spory za-
strzyk gotówki . Czyżby przeżarł to wszystko Najdek a teraz szu-
ka wśród mieszkańców jeleni którzy utrzymają go na stołku aby 
wraz z swoim czerwonym idolem doił dalej to co mu przerwał 
Kowalski w 2010 roku. A może Franek znów wróci do swojego 
odwiecznego pomysłu sprywatyzowania spółki PWK tak jak to 
swego czasu zrobił jego koleżka od koryta w Przemkowie pan 
Pępkowski- a teraz ludzie płacą tam za wodę jak za zborze?

  Zresztą ten wyznawca „barbarzyństwa komunistycznego”  też 
dostał w spadku po Kowalskim pokaźną kwotę lokaty (w mi-
lionach) , którą prawdopodobnie już „przechlał” w „burdelu” 
kultury CHOK. I tak włśnie było, że ośrodek kultury za czasów 
dziadka komucha nigdy nie niósł kultury a jedynie propagandę na 
potrzeby władzy obecnie rządzącej. Jeszcze dziś pamiętam jak 
Krynicka zapożyczyła CHOK aby kacyk polityczny z dawnej PZPR 
mógł sobie Dożynki Parafialne  robić lub inne hucpy dla ucie-
chy swojej i pasożytów którzy »lizali« mu zadek , za dobrą kasę. 

  Za wodę będziemy płacić słono bo się w kasie Najdka 
coś nie zgadza? Kradną tam czy tylko zielone ludki Putina 
przyszły z Donbasu i źle zarządziły spółką? A może to przez 
Naszego Dziadka, który leje wodę na STALI I KAŻE NAM 
UWAŻAĆ bo on  uważa już tylko na swoją Maryśkę i Dorotę 
córkę która lubi oczyszczać organizm z toksyn , a nas mają w 
przysłowiowej dużej „D”. Ale jak mówią, dobry DETOX zawsze 
pozytywnie wpływa na wątrobę…, więc może zafundujemy (jak 
całe niemal jego wykwintne życie) naszemu WŁADCY regenera-

F R A N E K , n i e  l e j  w o d y. . .

„Od dzisiaj można korzystać ze ślizgawki przygo-
towanej przez strażaków OSP. Na płycie asfaltowej 
Stadionu Miejskiego w Chocianowie został zrobio-
ny prototyp mini lodowiska. Obiekt jest dostępny 
dla wszystkich. Każda osoba korzystająca, może 
przebywać na obiekcie na własną odpowiedzia-
lność, a dzieci powinny być pod opieką osób 
dorosłych. Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy.”

Franciszek Skibicki

cję wątroby aby był z nami do końca świata i o jeden dzień dłużej.

  Nie sposób jednak jak widać utrzymać kasę w garści przyjacie-
lowi PO gdy za przegrane sprawy z byłymi pracownikami samo-
rządu UG (przecież Franuś ze swoich nie wyłoży, nie wiem 
czy TE GOŚĆ kupuje nawet za swoje wódkę) musi wypłacać 
dziesiątki tysięcy polskich złotych , waszych złotych. 
Małgorzata Staszczak , była kierowniczka OPS taką sprawę z 
kierownikiem Franiem wygrała i urząd (czyli podatnicy) musiał 
wypłacić tej kobiecie nie jedną dziesiątkę tysiąca odszkodowa-
nia. Obiektywnie patrząc na pracę pani Staszczak w OPS złe-
go słowa powiedzieć nie mogę, co prawda walczyła z Bazylem 
ale to inna BAJKA. O podopiecznych jednak dbała i starała się 
pozyskiwać jakąkolwiek kasę z UE dla OPS, czego o Smalcu, teś-
ciowej „wypinającego swój zad” na wyborców Pietrka, powie-
dzieć nie można. Słychać nawet na mieście, że Smalec już nabrał 
tyle zawartości tłuszczu w tłuszczu , że nastał dla niej czas 
EMERYTURY, i właśnie po jej abdykacji i przejściu na wikt (rów-
nież      państwowy)  do ZUS-u, planowała (zasłyszane na mieście) wsa-
dzić tam swoją jedną z córeczek i chyba właśnie mowa tutaj była 
o żonie „wypinającego swój zad”. Jak widać nasz były członek 
bandziorskiej i zbrodniczej partii PZPR nie liczy się z naszymi 
pieniędzmi bo to typowy przedstawiciel jakich wielu obecnie 
można zaobserwować na demonstracjach patałachów Petru z 
KOD-u lub bandy która doprowadziła nasz kraj do 
ruiny aby RUDEMU Lisowi z PO dobrze się 
wiodło w Brukseli z miesięczną pensją 300 000 tyś. 

Uwaga ! Jak będziecie pluć na to dziadostwo komunistyczne , to 
pamiętacie :

NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 

Sławomir Tomczak vel Bazyl

Arek prosił o 
TO , to dałem.



12

wania cmentarnych tradycji.
Dlaczego Syryiczycy mają o 
naszym kraju taką opinię? To 
chyba proste: przez takie 
ścierwa ,które przez przeszło 
25 lat systematycznie doili 
krowę Polskę pozwalając przy 
tym aby OBCY i złodziejskie 
korporacje mogły wzbogacić 
się na nie świadomych swoje-
go niewolnictwa Polakach. Tak 
naprawdę sprawa CMENTARZA 
w Chocianowie urasta teraz do 
rangi sakrum. 
Izolacja czy pozbawienie sta-
rszych schorowanych osób 
z naszego miasta możliwości 
swobodnego dostania się 
na  i z powrotem z cmentarza 
jest herezją i stylem rządzenia 
dawnej ideologii stalinowsko-
-leninowskiej gdzie robiło się 
niby wszystko dla KLASY RO-
BOTNICZEJ  aby zamknąć 
im gębę. Dziś TY Skibicki, 
Leszczyński, Piechu czy ty 
czerwony PiS-iorze od rolek i 
dębów oraz ty Zielony – gęby 
antysystemowcom nie zam-
kniecie….
W sprawie przystanku dla bu-
sów przy cmentarzu w Cho-
cianowie udałem się do UG do 
pani Czukiewskiej , która wraz 
z komunistą wróciła i ciągnie 
ten burdel wypaczeń komuni-
stycznej myśli przewodniej da-
lej……, i oby tylko do udanego 
Referendum.
Pani (2015) Czukiewska pró-
bowała łagodzić balsamem 
swojego uśmiechu skutki ubo-
czne mojej wizyty, i wreszcie 
nadmieniła , że trwają rozmowy 
z przewoźnikami realizującymi 
przewozy na naszym tere-
nie i będzie wykonany w naj-
bliższym czasie(cokolwiek to 
oznacza u komucha) za cmen-
tarnym murem w stronę Trz-
mielowa przystanek dla busów 
którymi dotrą bezproblemowo 

  Jak wiele trudu sprawia star-
szym osobom z naszego 
miasta (niezmotoryzowanym) 
odwiedzenie miejsca spoczyn-
ku swoich bliskich na cmen-
tarzu wie doskonale jedna z 
naszych mieszkanek, która 
zainteresowała redakcję tym 
waśnie trudnym dla niej tema-
tem. 
Sprawa wydaje się błaha ,ale 
nie dla Mistrza Magii Komuni-
stycznej a kolokwialnie zwanej 
MANIPULACJĄ POLITYCZNĄ 
Franciszka Skibickiego.
Bo….., ile to trzeba pism napi-
sać, nerwów swoich stracić aby 
cel choćby o pół roku zbliżył 
się do realizacji. Niestety nasi 
„wypaleni” i 50+ pracownicy 
administracji nadają się tylko 
do dobrze zaparzonej kawy , 
podanej najlepiej w chwili gdy 
powinno się pracować na rzecz 
wyborców i mieszkańców. 
Jedyne co do tej pory zreali-
zował za OGROMNE pieniądze 
dla Karawasia nasz kochany 
komuch to wymysł łysego Le-
szczyńskiego , czyli parking 
za 125 tysięcy na ZACISZU. 
O którym wspominają już  w 
plotkach ludzie z całego osie-
dla Zacisze. Kiedyś o tej par-
kingowej inwestycji im. Lesz-
czyny i innych osik napiszę, i 
dlatego tu ominę pisanie o tym 
fenomenalnym radnym, bo aż 
mnie cofa….
Sprawa cmentarza który od-
wiedzamy nie tylko w dniu 1 li-
stopada ale i w inne rocznice i 
święta powinna być 
priorytetem dla władz naszego 
miasta. Co prawda Bazyl nie 
chce leżeć na tym samym pla-
cu cmentarnym co komunista 
Franek, a nawet powiem tak jak 
ostatnio Syriczycy:”..że wolą 
zginąć pod bombami w Syrii, 
niż w Polsce z głodu” , ale to 
nie musi oznaczać zaniedby-

nasi mieszkańcy na lokalny 
cmentarz. To dobra informa-
cja ale ja jak nie zobaczę to 
nie uwierzę bo dla mnie syno-
nimem komunizmu jest jak 
zawsze kłamstwo, pijaństwo i 
złodziejstwo w drogich garni-
turach i białych kołnierzykach. 

Tak, trudnym jestem przed-
stawicielem rasy ludzkiej ale 
jak to mówią taki bat na plecy 
czerwone na jaki zasłużył ….

O Naszym cwanym Dinozaurze 
nie sposób nawet zapomnieć 
gdy jesteśmy w Lubinie. Tak 
moi mili dotrzeć do Lubina jest 
w miarę prosto ale już wydo-
stać się busem to katastrofa i 
męka. Ostatnio osobiście dwa 
razy nie zabrał mnie bus do 
Chocianowa z przyczyn prze-
ludnienia albo po prostu źle 
ułożonego , niewydolnego roz-
kładu jazdy. I czego się docze-
kałem PO komunistycznych, z 
przyjaźnią do PO rządach Fran-
ciszka Skibickiego? Właśnie 
tego!!!! Nawet nie ma komu-
nista czasu aby tym problemem 
się zająć ,no bo i jak , gdy nie 
jest to jego i jego milusińskiech 
problem. Co prawda wymyśla 
komunista myki z cwaniakiem 
i kłamcą (delegacje) Robusiem 
„Bezpartyjnym” Raczyńskim a 
dotyczące darmowej komuni-
kacji, z tym ,że wolałbym aby 
ONI nic za darmo nie robili bo 
za dużo może nas to koszto-
wać. Czego się więc docze-
kałem: jąkały z którym można 
się dogadać tylko wtedy gdy 
walnie sobie LUFĘ. Bo inaczej 
czuję się jakbym rozmawiał z 
TOWARZYSZEM , który znów 
chce wydymać WOLNOŚĆ !!!
Rzekłbym również ,że docze-
kałem się „co-ZERO” bo dziad 
przez dwanaście lat nic z tym 
problemem nie potrafił zrobić 

jakby tylko siedział na stołku 
i w niego pierdział przez te 
wszystkie ważne dla Choci-
anowa lata. Siwy czerwono-
-ryjec ma autko to zlewa to 
na MAXA, czy ktoś ma czym 
dojechać do powiatu czy lekar-
za. Zresztą wszystko chyba co 
posiada ten cwany komunista 
nigdy nie zostało wytworzone 
siłą jego mięśni tylko kom-
binacji jak tu nie uszczuplić 
swojej pensyjki państwowej i 
dorobić gdzieś na boku. 
 Franciszek Skibicki wydał 
kupę NASZEJ kasy przez osta-
tnie 12 lat ciągłych rządów , że 
tego typu problemy nie powi-
nny już istnieć w naszej gminie. 
Jest jak jest. Moim zdaniem jest 
źle a będzie jeszcze gorzej gdy 
zostawimy przy władzy siwego 
komunistę bez pomysłu na PR-
ZYSZŁOŚĆ CHOCIANOWA. Bo 
takie „persony” jak bystra sp-
ryciara Nowicka czy Czu-
kiewska to już relikty i ich miej-
sce powinno być w skansenie 
historii starej ideologii lub no-
menklatury przewodniej i zbro-
dniczej partii PZPR. 
O Zbigniewie Machoniu nie 
wspomnę bo już nawet na 
wsiach nie ma takich chamów 
jaki siedzi w piwnicy naszego 
urzędu. Żałuję tylko ,że nie było 
mi dane żyć w Chocianowie w 
czasie gdy Machoń brylował 
jako Burmistrz. Na pewno zła-
pałbym tego cwaniaczka na 
niecnych czynach (alkohol 
szkodzi zdrowiu i wnukom…) 
i poznałbym z bliska fakt 
„wydymania” przez byłego 
członka  bandyckiej partii PZPR 
naszego chamika( nie mylić 
z chomikiem zwierzakiem) z 
piwnicy urzędowej Zbigniewa 
. Teraz znam tylko fakty z opo-
wiadań mieszkańców , którzy 
do dziś pamiętają jak w parku 
latały „JAJA”.

Cokolwiek wydarzy się w Cho-
cianowie w najbliższych 
miesiącach , trzeba pamiętać i 
piętnować całe TO 26 lat 
„Postkomunistycznego Choci-
anowa” pod rządami siwego i 
cwanego dziadka od Dino-
zaurów Lubińskich .
W Chocianowie jak widać na-
gradza się pijaków, dewiantów 
czy inne ścierwa polityczne bu-
dżetowym posagiem gdy w tym 
samym czasie mieszkańcy po-
padają w ubóstwo z którego nie 
mają szans wydostać się w naj-
bliższym czasie-bo i jak……., 
gdy rządy w Chocianowie znów 
sprawuje bandycki komunizm. 
Aby nie być gołosłownym , 
przypomnę państwu tylko fakt 
powrotu do łask dziada straża-
ka który nawet na tak wielkiej 
uroczystości przy boku bisku-
pa Mendyka chwiał się jak lump 
spod komunisty-
cznego kiosku z piwem. Huzar 
, Chatała, Hrynczyszyn, Lesz-
czyński…, to elementy syste-
mu ,który trzeba wykastrować 
aby nie rozmnażało się to COŚ 
już nigdy w Wolnym Państwie i 
Gminie CHOCIANÓW.
Sprawa cmentarza jest tyl-
ko marginalnym problemem 
naszego mieszkańca, bo jak 
mawiał Stalin : „jest człowiek 
jest problem, nie ma człowieka 
, nie ma problemu”. 
Dlatego gdy pozbędziemy się z 
UG Skibickiego i jego przydu-
pasów – problemy znikną , bo 
wróci uczciwość  a Pani Zofia 
w zadumie i szczęściu dojedzie 
do cmentarza busem i zapali 
znicz pamięci i zwycięstwa nad 
watahą czerwonych zdrajców 
Narodu Polskiego.

Bazyl

. . . n i e  p o ł o ż ę  s i ę  o b o k  S K I B I C K I E G O  ! ! !

Sekretarz NOWICKA

W NASTĘPNYM 
NUMERZE:

- Hrynczyszyn 
i działeczki

- Jaja na twardo (Wielka-
noc z radnym Norbertem)

- RZĄSA (poważna firma 
czy Lunapark?)

- DYKTATOR I RYBA 
(spowiedź w kofesjonale 

prokuratora)

- NOSEL (co lata mu nad 
łbem)

- TATA NOSEL i PWK

-  LIKUS (mieszkaniec 
roku w dekadenckim 

ujęciu Bazyla

 - Beata Rolska (praca i 
twórczość)

-Bazyl o KOTACH 
i

przedszkolach
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  Niestety moi drodzy czytel-
nicy, nasz wieczny „dyktator” 
Chocianowa zaczyna uciekać 
z ratusza z sesjami rady miej-
skiej na wioski, tak jak miało to 
ostatnio miejsce. Jak śmiałem 
zauważyć , jest to w końcu 
jakiś sposób aby transparen-
tność władzy zamieniać na „to-
talitaryzm” tetryka o wyglądzie 
„piwoczyny” pod-kioskowej 
za czasów jeszcze wiodącej 
roli w naszym państwie byłej 
partii Frania PZPR, lub zwy-
czaj ten odziedziczył nasz Fra-
niu po ulubionej przez niego 
partii PO i wyjazdowych se-
sjach rządu pani premier Ewy 
Kopacz. Tak, to musi być to…

  Nasz pan i władca osiągnął 
już chyba szczyt, szczyt wieku 
w którym myśli się już MNIEJ 
lub WCALE. Niestety bywa 
tak często , że umysł człowie-
ka wiekowego (65 lat) można 
porównać do procesora kom-
putera Atari z lat osiemdzie-
siątych( dla Skibickiego: kom-
puter to taka maszyna, która 
nie potrzebuje alkoholu do 
sprawnego działania. Kompu-
tera nie wolno też mylić z oborą 
lub stajnią, broń cię Panie 
Boże Skibicki (oczywiście to 
stwierdzenie nie mówi ,że 
Bogiem jest Skibicki ino 
Bóg jest tu Bogiem, bo wie-
my ,że Skibicki to tylko stary 
przedstawiciel myśli komu-
nistycznej) Procesor kompu-
tera jest jakby „mózgiem” , 
jeżeli oczywiście pan Skibicki 
wie co to jest ten „mózg”)

ciwość na „wojnie” z Bazylem 
– służę chętnie. Po co latać 
z czerwonym ryjem i plot-
kować po mieście jaki to 
Bazyl jest BE i FE. Prze-
cież głupoty akurat nie można 
zmierzyć ilością wielbicieli 
,kłaniających się tobie PO pas.
 
  Sesja , była dla mnie krótka 
,ale wystarczyło mi to aby PO-
-obserwować „elitę” wybitnych 
chocianowskich jednostek. 
I przyznać muszę ,że jest to 
grupa wielobarwna z prze-
wagą sowieckiej czerwieni z 
różnym poziomem intelektu 
i moralności – bo trzeźwość 
prawdopodobnie w tym dniu 
została przez nich zachowa-
na. (Piotrowski abstynent – to 
wiem, reszta wedle Państwa 
uznania). Trudno jednak tak 
do końca uczciwie stwierdzić 
mi niektóre fakty , bo po od-
kodowaniu w domu obrazów 
z tej sesji mam wątpliwości 
na co niektórzy się leczą. 

  Na przykład taki radny 
Piech (zwany w sieci rów-
nież jako „Pipi Pierogarka”)
zięć Pani kierownik Smalec z 
chocianowskiego OPS, jest 
swego rodzaju fenomenem 
na skalę być może już całego 
świata, bo gdy popatrzyłem 
na jego najnowszą fryzurę , 
stwierdziłem tylko jedno; OSP 
Trzebnice panie Piotrku to nie 
chlew, stajnia czy Woodstock 
zmieszany razem z Jarocinem. 
Niemniej jak ktoś chce poka-
zywać nam brak powagi tej 

czerwony) stwierdziłem jedno-
znacznie ,że ten „ukryty” Asy-
stent Arcyważnych (w skrócie 
AA) decyzji konsumpcyjnych, 
utracił już zdolność logicznego 
myślenia i chyba już najwyż-
sza pora aby społeczność Cho-
cianowa zebrała podpisy pod 
petycją do premier Ewy Szydło 
o bezwzględne usunięcie go 
z państwowo-samorządowe-
go stanowiska. Korzyści? Po 
pierwsze od razu byśmy de-
komunizowali Chocianów , a 
po drugie zbadali, czyli spraw-
dzili czy czasami stan zdrowia 
pana burmistrza nie za-
szkodzi mu i nie wpłynie 
znacząco na jego samopo-
czucie które wzmacnia do-
palaczami marzeń. Niestety zacho-
dzi prawdopodobieństwo 
niepoczytalności i jasnego, 
realnego odbioru rzeczywi-
stości przez ten ewenement 
przedemerytalny. Dlatego szy-
bkie i sprawne działanie może 
zapobiec dużej katastrofie.

  Zalecam również, aby społe-
czności Chocianowa stało się 
ZADOŚĆ, zrobić równocze-
sne badania (bez wpływania 
banknotowego na lekarza) 
, takie same w tym samym 
przedziale czasu Skibickiemu 
i Bazylowi. Mało tego , moim 
pragnieniem jest aby wyniki 
badań zostały opublikowane 
we wszystkich dostępnych na 
terenia Chocianowa mediów.
 
  Chcesz AAktorze urzędo-
wy sprawdzić swoją ucz-

   Naprawdę zaczynam się mar-
twić nie tylko postawą Ski-
bickiego ale również jego zdro-
wiem. Co prawda była to (ta 
w wiosce Trzebnice) moja naj-
krótsza wizyta na sesji, ale nie 
jest to moja wina, że komunista 
i jego grupa PO- czerwonych 
przedstawicieli łamią już nie 
tylko obyczaje lokalnej poli-
tyki ale przede wszystkim ole-
wają najważniejszy dokument 
w Polsce; KONSTYTUCJE RP. 
Czyżby wiedzą lepiej czy może 
„królestwo” CHOCIANÓW stało 
się już prywatną własnością 
Skibickiego i Leszczyńskie-
go i grupy Chocianów 2014 , 
której sztandar wciąż niesie 
Norbert Piotrowski wespół z 
Januszkiem zielonym?(proszę 
zwrócić uwagę na małe 
„z” w słowie „zielony”)

  Tak, Skibicki wyglądał na tej 
sesji jak „TRUP”. Mocno prze-
straszony, blado-czerwony na 
twarzy i z mocno rozbieganymi 
oczętami. Widok OKROPNY 
a jednocześnie wzbudzający 
moje obawy czy czasami nasz 
„król” ma jeszcze jakiekolwiek 
zdolności psycho-fizyczne do 
zarządzania tak dużą gminą. 
Coraz bardziej przychylam się 
do moich spostrzeżeń , bo gdy 
tylko dowiedziałem się , że 
CZERWONA MOC KOSMOSU 
chce skierować prośbę do pro-
kuratora (pewnie jakiegoś zna-
jomego , powiązanego z partią 
PO) aby ten skierował Bazyla 
na przymusowe leczenie (co-
kolwiek miał na myśli ten TYP 

rady, powinien również strzelić 
sobie loki na „jajkach” i zapre-
zentować ogółu mieszkańców 
Chocianowa. To  ,że swój gruby 
zad Piechu lubi po sesjach w 
urzędzie wypinać na wyborców 
, zdążyliśmy już się przyzwy-
czaić , ale czy czasami  i jemu 
nie jest potrzebny jakiś profe-
sjonalista z dziedziny chorób 
umysłu?  Pomóżmy MU, bo 
chłopak ma żonę (ze Smalców) 
i dwójkę uroczych dzieciacz-
ków . I nie wińmy, na miłość Bo-
ską tych maluszków za geny.

  Ktoś pomyśli, że wyni-
ka z powyższego tekstu , że 
nasza Rada Wybitnych i Wiel-
kich ma problemy, ale my już 
wiemy, bo mówi już nawet o 
tym fajne ciekawe przysłowie:” 
NA ........... CZAPKA GORE”.

  Na koniec dodam tylko , 
że przed każdą sesją rady 
miejskiej oraz przed rozpoczę-
ciem urzędowania ratu-
szowców powinna być spraw-
dzana ALKOMATEM trzeźwość 
ludzi kierujących naszym lo-
sem. Bo czasami mam wrażenie 
, że uczestniczę w GRUPOWEJ 
TERAPII lub WIECZNYM 
BALU KARNAWAŁOWYM.

  Skibicki, »kochany« Ski-
bicki! Miasto musi Cię 
skierować na badania – bo 
miasto doskonale cię zna.

Sławomir Tomczak

D E B I L  Z  I R O K E Z E M  C Z Y  I R O K E Z  N A  C Z U B I E ?

Z A K O C H A N A  W  S O B I E  W Ł A D Z A

» S Ą  TA C Y  L U D Z I E  D O  K T Ó R Y C H
C H C E  S I Ę  C Z A S A M I  P O D E J Ś Ć

I  Z A P Y TA Ć ,  J A K  I M  S I Ę  U D A J E 
Ż Y Ć  B E Z  M Ó Z G U «»Król« Leszczyński »Król« Skibicki
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Dzień Jagody czy Dożynki” 
W wolnym tłumaczeniu znaczy 
to, że Skibicki chce utrzymać 
klucze do kasy i wydawać z 
niej tylko na folklor, jeśli cho-
dzi o kulturę. Na sport – 30 tyś 
na przydomowe boisko na Śro-
dkowej, 250 tyś w tym roku na 
rzecz Stowarzyszenia KS i na 
rekreacje Zdyszanych i dożyn-
ki w granicach 40 tys. Wszy-
stkie inne problemy, których 
widzi wiele przesunie w czasie, 
czyli do świętego Dygdy. Już 
nie mówi o budowie kanaliza-
cji, budowie dróg. Wszystko 
ma w sferze koncepcji- tzn. ma 
koncepcję oświecenia gminy, 
koncepcję budowy drogi do 
swojego domu, koncepcję 
budowy drogi obok posesji 
Piotrowskiego, koncepcję 
budowy pływalni Delfinek, 
koncepcję rozpoczęcia budo-
wy przedszkola, koncepcję 
opracowania poprawy komu-
nikacji, koncepcję budowy 
skate toru w parku, koncep-
cję wydania dziesiątek tysięcy 
na remont następnej remizy, 
koncepcję ścieżek rowero-
wych, by zrealizować po-
mysł darmowej komunikacji 
między Lubinem a Ragiem. 

Majka pyta: „ A jak Pan ocenia 
ostatnie cztery lata rządów 
swojego poprzednika”? 
Skibicki odpowiada: „ Samo-
rządowcom ocenę wystawiają 
mieszkańcy, ja jestem daleki 
od tego gdyż moja ocena jest 
najmniej obiektywna” ( tłuma-
czę: Skibicki twierdzi , że nigdy 
nie był obiektywny w mówieniu 
dobrze o swoim poprzedniku. 
Nie zauważył w Chocianowie 
Domu Socjalnego wybudo-
wanego przez Romana Ko-
walskiego. Skibicki nieobiek-
tywnie zazdrości Romanowi 
Kowalskiemu, że wyremonto-
wał setki metrów chodników, 
wybudował drogi na Zaciszu, 
wyremontował walące się bu-
dynki użyteczności kulturalnej 
w Chocianowie, Trzebnicach i 
Chocianowcu, by Skibicki mógł 
pokazywać je Francuzom ) 

I dalej Skibicki nieobiektywnie 
odpowiada: „ Dla porówna-
nia podam, że 2011 roku na 
inwestycje wydano 301 tyś zł” 
( Tłumaczę: Skibicki stwier-
dza fakt, że Roman Kowalski w 
2011 roku przejął gminę z dłu-
gami w wysokości 60% budże-
tu gminy. To znaczy, że Skibicki 
zarżnął budżet jak chabetę. 
Jeszcze w 2011 roku Kowalski 
spłacał należności bieżące, 
których nie płacił Skibicki. 
Żeby było śmieszniej w ChOK-
-u zaginęły nawet pieniądze ze-
społu ECHO, ale teraz prezes 
zespołu przestał o tym mówić) 

Majka Grohman: Dziękuję za 
wywiad! 
Franciszek Skibicki : yyyyyy 

Apostoł Charlie  

  Szanowni katolicy i katoliczki 
oraz Wy, neoliberalna hołoto! 

 Trochę żałuję, że w ostatnią 
sobotę obiecałem przetłuma-
czyć wywiad Skibickiego pt. 
„Po pierwsze inwestycje”, 
którego udzielił był Majce 
Grohman w Informatorze. 
Przyznaję, że chociaż znam 
język peerelowskiej nowomo-
wy, tłumaczenie tego tekstu 
na język rozumny sprawia mi 
więcej kłopotu, niż ChOK-owi 
opłacenie redaktor naczelnej 
( jakieś 2 tyś) oraz ( następne 
2 tyś) dla chłopca z Legni-
cy, który zajmuje się składa-
niem tego typu obcojęzycznych 
pism, także dla Mirki z ZGZM, 
ulubienicy Tomczaka . Ale cóż, 
obiecałem, to obiecałem – koza 
u płotu. Teraz przetłumaczę 
inwestycyjne „yyyy” i „fffyyyy” 
na język mniej katolicki .

Majka zapytała: 
„ Franciszek Skibicki jako 
samorządowiec w odrodzonej 
Polsce to...”? 
Franciszek odpowiada: „ 
Człowiek z doświadczeniem...” 
( W wolnym tłumaczeniu: To 
człowiek, który w „odrodzonej 
Polsce” korzysta z doświad-
czenia, które zdobył w Polsce 
Ludowej. Skibicki w 1986 roku 
ślubował rozwój i wieczną 
szczęśliwość PRL-u, za co zo-
stał z-cą Naczelnika Gminy. 
Skibicki – w wolnym tłuma-
czeniu- enigmatycznie dał do 
zrozumienia, że zna się na 
inwigilacji społeczeństwa pod 
kątem ich potrzeb, skłonności 
religijnych, wie o strukturach, 
które w erze jedynie mądrej 
Partii funkcjonowały spraw-
niej niż ORMO. Człowiek z doś-
wiadczeniem to były I sekre-
tarz podstawowej komórki 
Partyjnej, który reprezentował 
Lud na zebraniach egzekuty-
wy KC PZPR. Ponadto Skibicki 
miał na myśli doświadczenie 
w wykonywaniu trików, któ-
rymi wabi się gminne jelon-
ki, żeby podbiegły do paśni-
ka, którym on zawiaduje. Ma 
doświadczenie w tworzeniu 
koncepcji i obietnic bez po-
krycia, wiedział, w jaki sposób 
wykopyrtnąć Machonia Zbysz-
ka z fotela burmistrza. Itd, ) 

Majka pyta: „Chocianów nie 
świętował 25 lecia samorządu” 
Franciszek Skibicki odpowia-
da: „ Musieliśmy zrezygnować 
z hucznych obchodów, po-
nieważ oszczędności szukamy 
dosłownie wszędzie. Wszy-
stkie zgromadzone w ten spo-
sób nadwyżki chcemy, chcemy 
przeznaczyć na inwestycje, 
na które czekają mieszkańcy” 
Powfturzę, bo to piękne yyy i 
ffyyyy: „Musieliśmy zrezygno-
wać z hucznych obchodów, 
ponieważ oszczędności szu-
kamy dosłownie wszędzie. 
Wszystkie zgromadzone w 
ten sposób nadwyżki chcemy  
przeznaczyć na inwestycje, 
na które czekają mieszkańcy” 
Tłumaczę na normalny język. 
Skibicki chciał powiedzieć, że 
jest oszczędny. Oszczędził, 
czyli wydał 17 tyś zł na Karcz-
mę. Później na koncert Cezika 

gmina dopłaciła jakieś 3 tys. 
Na folklor pod nazwą ECHO 
Skibicki oszczędził, czyli wydał 
12 tyś plus 2 tyś plus 4 tys plus 
2 tyś . Czysta oszczędność! 
Na działkowiczów oszczędził 
, czyli wydał prawie 7 tys. Na 
zawody strażackie – ekstra 4 
tys. Na pobycie Francuzów 
( w liczbie ok. 40 osób) Ski-
bicki zaoszczędził, czyli wydał 
40 tys. Nasze Słońce bardzo 
dużo zaoszczędził, czyli wy-
dał na zabawę Zdyszanych. 
Zdyszani biegają za pienią-
dze, które dostają jako nagrody. 
Ile? Fiu,fiu. Doliczając pienią-
dze wydane przez Komisję AA 
oraz inne suweniry w postaci 
roboczogodzin i materiałów 
zainwestowanych przez ChOK 
będzie tego ok 12 tys. Same 
oszczędności, a to dopiero po-
czątek. Skibicki na inwestycyj-
ne oszczędności w stadion 
wyda 100 tyś na remont pa-
wulonu, 20 tyś na piłkochwyty 
i jakieś 30 tyś na prąd, wodę i 
bieżące utrzymanie plus 100 
tyś na KS Stal. Rzeczywiście 
500 tyś zabrał Oświacie, więc 
ma czym dzielić oszczędności) 

Majka pyta: „ Jakie były Pana 
pierwsze decyzje po objęciu 
stanowiska burmistrza w tej 
kadencji”? 
Franciszek Skibicki odpowi-
ada: „ Po złożeniu ślubowa-
nia pierwszym problemem, 
którym się zająłem była 
zmiana struktury wydatków(....) 
Uchwalając budżet , już w sty-
czniu zmniejszyliśmy gminny 

fundusz płac o 500 tyś.(...)” 
Tłumaczę: Skibicki zabrał 
500 tyś.zł Oświacie na fol-
klor, parking im. Przewodni-
czącego Rady Miejskiej 

Majka pyta: „ Jakie są obecne 
problemy Gminy Chocianów”? 
Franciszek Skibicki odpowi-
ada: „ Jest ich naprawdę wie-
le. Dla mnie najważniejsze są 
sprawy mieszkaniowe. Bra-
kuje konkretnych programów 
pomocowych, żeby budowni-
ctwo socjalne i komunalne się 
rozwijało.( ….) Moglibyśmy 
te pieniądze zainwestować w 
młodych ludzi i właśnie po-
przez budownictwo komu-
nalne zatrzymać ich w kraju” 
Tłumaczę z ichniego na nasze: 
Skibicki stwierdza, że widzi, 

ale niewyraźnie. Problemem 
jest to, że jest dużo proble-
mów, a on nie widzi mieszkań 
socjalnych i komunalnych, 
których nigdy nie wybudo-
wał. Niemniej przemawia przez 
niego troska o młode pokole-
nie, jakby był co najmniej pre-
zydentem Polski albo szydłem 
w worku, którzy też stawiają na 
budownictwo i rozwój folklo-
ru politycznego, co poważnie 
zmniejszy migrację. Dlatego 
też priorytetem ( o czym pi-
sałem wyżej) jest inwestycja w 
Dożynki, rozbudowa cmenta-
rza, rozwój darmowej komuni-
kacji na podobieństwo Lubina 
i Aten oraz położenie polbru-
ku w systemie „ zaprojektuj-
-wybuduj” na ul .Środkowej. 

Majka pyta: „ A inwestycje”? 
Franciszek Skibicki od-
powiada: „Tak krawiec kra-
je, jak mu materii staje” 
Tłumaczę: Skibicki stwierdził, 
że mało materii mu staje! Ro-
man Kowalski zostawił mu tyl-
ko 1,5 mln zł nadwyżki i 6 mln 
200 tyś na scalenie gruntów. 
To mało materii do rozdania. 
Dlatego on w 2015 roku zrobi 
300 tyś deficytu, żeby poka-
zać, że wróciła normalność 

Majka pyta: „ Rozmawialiśmy 
o edukacji, gospodarce komu-
nalnej, a co z kulturą ,sportem 
i rekreacją”? 
Skibicki odpowiada: „ Chce-
my utrzymać kluczowe 
dla gminy uroczystości: 

I N T E L E K T U A L I S TA
T Ł U M A C Z Y

W Y W I A D  N A S Z E G O 
S Ł O Ń C A . . .



15

REDAKCJA
Redaktor Naczelny

Sławomir Tomczak vel Bazyl
728-292-809

syriusz39@o2.pl
Współpraca
Piotr Budzeń

Mikołaj 
Sławomir Ciachowski 

669-906-971
Mieszkańcy Chocianowa

www.wolnychocianow.pl

www.wolnepolkowice.pl

FOTO
w w w . p i x b a y . c o m
w w w . f r e e p i k . c o m

w w w . f a c e b o o k . p l

» REFERENDUM  - TO KONIECZNOŚĆ 
(…bo Chocianów umiera…) »
w 1986… i która rozwija się w 
najlepsze do dziś.
  Obaj panowie bronią i apro-
bują poczynania patologii 
jakby PATOLOGIA była ich 
ideą przewodnią. Np. Pani 
Kowalczuk dyrektor naszej 
komunalki w doskonały spo-
sób dogadywała się z poprze-
dnią władzą. Teraz też służy, 
bo WARTO. Rocznie zarabia 
ponad 100 tysięcy . A kto 
bogatemu i bliskiemu koszu-
li Wodza zabroni??? Czego 
możemy jednak wymagać od 
„nad uczciwego” radnego Le-
szczyńskiego , który jeszcze 
za czasów rządów Romana 
Kowalskiego wywalczył dla 
żony (gorliwej zwolenniczki 
Bronisława Komorowskiego) 

  Chocianów potrzebuje siły 
i pomysłów młodych mie-
szkańców Naszej Gminy. 
  Przyszłość należeć będzie 
do Nich a nie do komunistów 
, których jedyną polityką 
jest „przetrwanie” ruchów 
a n t y s y s t e m o w y c h  
w ciszy i spokoju.
  Po co nam tu np. król He-
rod Leszczyński, który 
przez cztery lata kadencji 
Romana Kowalskiego sie-
dział cicho i wszystkiemu 
co złe przyglądał się ze spo-
kojem. Śmiem twierdzić , że 
to on przede wszystkim jest  
odpowiedzialny za patologię, 
która nastała na ziemi cho-
cianowskiej wraz z „naja-
zdem” komunisty Franka już 

OD REDAKCJI

»Dziękujemy za datki 
na druk Bazylianki . 
Czekamy na WIĘCEJ 

!!!
Każdy Twój GROSZ to 
krok do WOLNOŚCI..., 
dla chocianowian«

Redakcja

„ P i s a n i e  P R AW D Y  n i e  j e s t  n a s z y m  p r z y w i l e j e m ,
 j e s t  n a s z y m  o b o w i ą z k i e m „   -  B A Z Y L

zwiększenie etatu w Przed-
szkolu Miejskim w Chocia-
nowie z ½ na cały.  Zapewne 
właśnie to spowodowało 
( indywidualny zysk z zasta-
nej sytuacji), że Krzysztof 
Leczczyński stchórzył kiedy 
organizowano REFERENDUM 
za czasów rządów Roma-
na Kowalskiego. Nie chciał 
, aby referendum się udało.    
   Zapewne za dużo by stracił 
i straciłaby na tym jego żona.
Jeżeli ktokolwiek w Cho-
cianowie mówi prawdę 
, to nie jest to na pewno 
butny Leszczyński…., ani 
cała SITWA Skibickiego.

Bazyl

    W gminie naszej, jak i we wszystkich gminach w Pol-
sce trwa akcja „ jabłko”, a dokładniej „ daj Polakom ja-
błka, bo ich Ruscy nie kupili”. Jabłka rozdawane są za 
„ darmo”, tzn. prawie za darmo, a mówiąc dokładni-
ej wcale nie za darmo, a by być precyzyjnym „ za naj-
drożej jak się da”!. Jak to? Spyta jabłonią oczarowany 
mieszkaniec raju zwanego Polską. Otóż jak następuje:
   
   Nieudolna polityka rządu, ministerstwa rolnictwa i MSZ do-
prowadziła do sankcji Rosyjskich na jabłka, w konsekwencji 
czego sadownicy pozbyli się rynku zbytu. Wzrosła w nich 
agresja (słuszna), bo co teraz zrobią z jabłkami? Minister 
rolnictwa by nie denerwować wyborców nakazał „interwen-
cyjny skup jabłek” przez Państwo Polskie. Więc obywatele, 
nie pytani o zgodę, za te jabłka podatkami swoimi zapłacili. 
Ministerstwo jabłka sprzedało gminom ( zapłaciliśmy więc 
za nie jako podatnicy po raz kolejny). Dodatkowo chłodnie 
tych jabłek za darmo nie przetrzymują, bo to są koszty, więc 
te koszty musimy ponieść my - podatnicy. Dodatkowo doli-
czamy transport, zasoby ludzkie potrzebne do dystrybucji, 
pracowników administracji…. I tak oto darmowe jabłka są 
droższe niż te w sklepie! Ktoś z kolegami biznes zrobił. Jabłka 
więc były drogie jak złoto, ale zapłaciliśmy za nie pośrednio 
bo w podatkach, więc wmówiono ludziom, że dostają jabłka 
za darmo! Jakby tego było mało, starym dobrym zwycza

LESZCZYŃSKI

JEST TO PISMO
SATYRYCZNO-POLITYCZNE
POWYŻSZA INFORMACJA

SKIEROWANA JEST DO
POLSKICH SĄDÓW

CZYTELNICY 
MOGĄ 
SPAĆ

SPOKOJNIE

jem komunistycznym, naród się cieszy bo władza 
daje za darmo! Daje , ale dupy. To, że dostajecie jabłka
jest konsekwencją nieudolności ministra i aparatu pań-
stwowego, który dostał pewnie premię za tak wspaniałą 
interwencję, opłacaną z naszych pieniędzy. Burmistrzowie 
zyskają wizerunkowo bo „dają za darmo”, to co wcze-
śniej Państwo nakradło. Nie daleko pada złodziej od jab-
łoni.
   W PRL-u władza zimą dawała worek siana, by obywate-
le pozapychali sobie okna tak by im nie wiało. Zamiast 
grzać i dbać o dobrobyt mieszkańców by mieli szczelne 
okna, dali bydlętom siano, a bydlęta były wdzięczne. I tego 
typu politykę jak widać prowadzi się do dzisiaj. Niech mi 
Burmistrz z radą miejską wybaczą ale jabłka to jest szop-
ka! Lepsza niż ta na święto 3 króli. Dajcie jeszcze worek 
zboża i flachę na świński ryj, pięć set + zagrychę, zróbcie 
mi „ Jagodę 2016”….. „ i po co wojować? Niech wróci komu-
na dostaniesz balona! Jedne chcą Platformy ( Franek Ski-
bicki  popierał Bronka- nie zapomnimy) inne księdza wolą 
( Franek w niedzielę) a ja chcę wór jabłek ( Franek i jego 
jabłkowe pomysły) i ORMO- wską pałą ( Franek za młodu).”
Za jedno jabłko Adam stracił raj, oby za tonę jabłek Bóg 
was wygnał od koryta!
PS. Nikt! Nie spodziewał się jabłkowej inkwizycji!

Piotr Budzeń

Reglamentowany kwiat jabłoni czyli  „ Mamo kradną”!
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»PRZESZŁO 2000 LAT TEMU DOKONANO ZŁEGO WYBORU. WYBRANO 
ZŁO A DOBROĆ UKRZYŻOWANO. DZIŚ W PROCESIE REHABILITACJI 
MOŻEMY WYBRAĆ DOBRO A ZŁO, SYMBOL NASZEGO OSTATNIEGO 

»WYBORU« (BARABASZA) CZAS UKRZYŻOWAĆ.
NIECH BĘDZIE WOLA TWOJA PANIE.


