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Wyniki pierwszej tury znamy. Kampania, którą przez 3 lata prowadzili kakabazyliści 
poniosła sromotną klęskę. Krzysztof Kamil Budzeń i nadreaktor Sławomir Tomczak, 
prowadząc swoją partyzantkę wygrali aż 565 głosów na rzecz magistra i pewnie drugie 
tyle na rzecz Franciszka Skibickiego. Ten ostatni na pewno im podziękował. Nie ulega 
wątpliwości, że dzięki nim zdobył aż 1980 głosów, o jakieś 500 głosów więcej, niż było go 
stać. 

Wolny Portal Chocianowa odszedł w niepamięć. Nasze Słońce teraz w kampanii 
wykorzystuje inny równie „wolny” i niezależny portal. Nosel przejął obowiązki nadbazyla. 
Materiały, które produkuje na potrzeby portalu, natychmiast ukazują się w formie gazetki 
komitetu wyborczego POROZUMIENIE. Czyżby portal był oficjalną stroną komitetu 
wyborczego Skibickiego, chociaż Nosel nie dopełnił obowiązku zamieszczenia 
odpowiedniej adnotacji, że stronę finansuje Komitet? Czyżby Nosel gryzł po kostkach z 
samej wdzięczności dla Skibickiego, że ten przez wiele lat zatrudniał jego ojca w PWK? 
Czyżby Nosel narażał się na procesy i inne nieprzyjemności tylko dlatego, że Nasze 
Słońce oświeciło go blaskiem świetlistego programu wyborczego? Czyżby Nosel, 
udostępniając swój portal jako forpocztę wyborczą w zadawaniu pytań Franciszkowi 
Skibickiemu 

Rozbawiła mnie seria odpowiedzi Skibickiego na pytania, które otrzymuje redakcja portalu.
Na żadne z nich Skibicki nie daje konkretnej odpowiedzi. Za to swoją partyjną nowomową 
obiecuje: „Drogi Michale zadałeś ciekawe ale trudne pytanie. Jest pilna potrzeba 
zamknięcia uzbrojenia tego pięknego osiedla jak i innych prac drogowych. Będziemy się 
starać temat zamknąć. Ale zakres prac drogowych z uwagi na koszty uzależniony jest od 
wstrzelenia się w program unijny. Jestem optymistą” Zauważcie jak Skibicki okrągło mówi: 
„ jest pilna potrzeba zamknięcia uzbrojenia” Mówi, że jest „optymistą” 
Na dwa lata przed emeryturą każdy jest optymistą! Szkoda, że przez 20 lat takim nie był. 
Obiecywał, że „ zamknie” drogi na osiedlach Zacisze i Trzebnicka. Zacisze zrobił Kowalski,
pragmatyk - nie optymista! 

Szkoda, że przez 20 lat Skibicki obiecywał budowę chodników, obiecywał kanalizację, 
obiecywał budowę domu socjalnego. Przez ostatnie 12 lat nie zrobił ani kanalizacji, ani 
metra nowej drogi. Teraz jest optymistą? Postawi pływalnię „Delfinek”, niczym halę przy 
gimnazjum. Za co? Skibicki wybuduje żłobki, przedszkola, place zabaw, z Choku z 
powrotem zrobi karczmę, którą Roman Kowalski zmienił w cywilizowany obiekt 
prowadzący przyzwoitą działalność kulturalną. Teraz jest optymistą? „Tak będę starał się 
przejąć stadion jak najszybciej . Temat przejęcia miałem już z właścicielem dogadany. 
Stadion miał być zamieniony za kotłownię w korzystnym dla FUM momencie/ wynik 
finansowy” – obiecuje Skibicki. Drodzy forumowicze, przecież takich pierdoł nie opowiada 
nikt przy zdrowych zmysłach! Po co gminie zrujnowany stadion, jeśli nie ma 
wystarczającej ilości pieniędzy, żeby zrobić kanalizację wsi zrobić drogi , zrobić remonty 
dróg gminnych, itd., itd? Gmina i tak dzięki Skibickiemu niepotrzebnie wydaje dziesiątki 
tysięcy złotych na utrzymanie nie swojego obiektu. 

Skibicki teraz jest optymistą! Jak kiedyś, z roku na rok przesuwał niezbędne remonty w 
przedszkolu, o czym świadczą protokoły Sanepidu, to nie był optymistą. Remonty wreszcie
wykonał Roman Kowalski i skończył walkę z Sanepidem. Teraz optymista Skibicki będzie 
budował żłobek, ustanawiał punkty przedszkolne, pływalnię zamiast Orlika! Może Nosel 
zwróci się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, żeby dowiedzieć się, co 



wypisywał jego optymista na temat wiecznych kłopotów finansowych. Służę pomocą. 
Może Nosel zwróci się o udzielenie informacji publicznej na temat niepłacenia faktur za 
programy promocyjne w 2010 roku. Może Nosel i bazyl i Budzeń i Leszczyński złożą 
wniosek o udzielenie informacji na temat sfingowanego przetargu na budowę kanalizacji w
Szklarach Dolnych w 2010 r i wniosek na udzielenie informacji w sprawie kanalizacji w 
Parchowie. Może nasi publicyści złożą wnioski o udzielenie informacji, jak to Skibicki 
optymistycznie sprzedawał udziały w RTBS, jak optymistycznie udzielał w dziesiątkach 
tysięcy ulg w płaceniu podatków przez to „towarzystwo”. Nie? To może złożą wniosek o 
udzielenie informacji, ile Skibicki zapłacił za stronę internetową. Też nie? A może Nosel i 
bazyk chcieliby publicznie wiedzieć, jak kiedyś Skibicki walczył, żeby nie udzielać 
informacji publicznej. Służę materiałami… 

Cdn. 

BAZYK , KAKABU Z LESZCZYŃSKIM PŁYWAJĄ DELFINKIEM 

Byłoby to śmieszne, gdyby nie było prawdziwe i straszne! Nosel ogłasza, że jest praca w 
Chocianowie, a Skibicki odpowiada na miliony listów do redakcji! 
Tomczak przeczytawszy newsa o pracy aż zbladł, Leszczyński z wrażenia swoim 
wizerunkiem poparł Skibickiego, a Kakabu po porażce w wyborach pomylił style pływania 
– zamiast pedałować crowlem wczoraj zaczął nadawać podwójnym delfinkiem. Coś mu się
rotacja przestawiła, bo wciąga powietrze pod wodą, a na powierzchnię wypuszcza 
fontanny wody. Robi za Wiplera, czy co? 

Jego nadworny bazyk, niczym trener z łodzi pomaga mu jak może, chociaż zawsze mógł 
tylko pisać wulgarne posty na forum albo trzepać gruchy na wierzbie. Zawsze to jednak 
coś! 

Jak widać, po paru dniach powyborczego oszołomienia chłopcy dołączyli do ekipy 
zwolenników twórcy neooptymizmu, czyli kandydata Franciszka Skibickiego. Mnie ściska 
w dołku, bo na stare lata też chciałbym mieć tyle gimnazjalnej werwy w opowiadaniu 
bzdetów, że o pisaniu ich później na necie Nosela nie wspomnę. Z wrażenia na chwilę 
zapomniałem, że jedną ręką piszę ten tekst, drugą piszę o optymiście Skibickim. 
Nie potrafię zapomnieć ( co w moim podeszłym wieku może uchodzić za objaw zdrowia), 
że Nasze Słońce w ramach pokuty za swoją nie-boską peerelowską przeszłość zaciągnął 
kredyt w wysokości 150 tyś , żeby zorganizować dożynki Diecezjalne. Niestety nie szło mu
ze spłatą. Pomimo tego, że w 2010 roku Skibicki na ChOK przeznaczył w budżecie 
horrendalną kwotę ponad miliona złotych ( dla porównania- Roman Kowalski przeznacza 
niewiele ponad 600 tyś) to i tak spłatę 100 tyś Roman Kowalski po negocjacjach ze 
zdenerwowanym bankiem rozłożył na racjonalne raty i spłacił. Czy Nosel złożył wniosek o 
udzielenie informacji publicznej na ten temat? A może Leszczyński zamiast pisać 
obrzydliwe wnioski o „zabarwieniu politycznym” próbował dociec prawdy?! Nie! 
Leszczyński uwielbia pływać delfinkiem, - wolał Skibickiemu pisać teksty do gazety 
bazyka, że lubi elokwentnie i erudycko mądrzyć się, bo zna święte kanony politycznej 
walki, które wpoiła mu organizacja o nazwie ZChN. Bazyk na forum przezywał 
Leszczyńskiego od zamulonych leszczy, zarzucał mu intelektualizm, zazdrościł o jednej 
szarej komórki więcej, rodzinnej natury, dachu nad głową, oprócz urody. Nie ukrywam, że 
styl podwójnego delfinka , który w tej chwili uprawia kakabu przypomina mi czasy, kiedy 
ręka w rękę, sutek w sutek, ramię w ramię współpracowali: bazyk, literat Leszczyński, 
Skibicki i twórca wolnego powiatu, cokolwiek to słowo znaczy. Nie zapomnę tych artykułów



podpisywanych Franciszek Skibicki w Wolnej Prasie Chocianowa, chociaż inna ręka 
pitoliła po klawiaturze. Z sentymentu i nieukrywanej antypatii do Naszego Słońca 
przypomniałem sobie kilka z nich. Jak myślicie, dlaczego mam wrażenie, że za artykuł, 
który Leszczyński napisał w WPCH Nasze Słońce odpowiadało przed sądem za 
pomówienie Bereżańskiego? Czyżby dziennikarz Nosel o tym nie wiedział, czy nie „umi” 
pisać? 

A co w ogóle „umi” Nosel? Wkręcać prezesów międzynarodowych spółek? Przekopiować, 
wkleić, napisać tytuł? Zrobić Wolny Portal Nosela? Wyśmiać bazyka, że podczas kampanii
robił za agenta 007 ( uroda plus bicepsy, że o zegarku nie wspomnę
Kończąc, zaspokoję ciekawość NIE Paula. Pod koniec swojej kadencji budowniczy 
pływalni Delfinek w pewnym banku spółdzielczym ( nazwa znana redakcji) zaciągnął 
kredyt w wysokości 2 850 000, 00 zł na – „pokrycie deficytu budżetu gminy 2009 r oraz 
wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji” Czy bazyk o tym nie wie? A 
kakabu? Leszczyki wie, ale nie powie! 
Cdn 

P.S. 
Pozdrawiam Mariolkę, Cuduśkę i Szefową, w tym najbardziej Mariolkę! 


