




WYWIAD Z PAWŁEM BIAŁECKIM
PREZESEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

„MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM”



ODCIĘCI TRASĄ...ZALANI WODĄ



SSzzaannoowwnnaa  RReeddaakkccjjoo..  

Zdecydowałem się napisać do Was kilka słów 
z przekonaniem, że list mój lub chociażby jego 
obszerny fragment zostanie zamieszczony w Wa-
szej gazecie.
W najlepsze trwa kampania wyborcza, znów słu-
py i tablice ogłoszeniowe zapełniły się wyborczy-
mi plakatami, a kandydaci coraz to ładniejsi, 
zaczęli kusić obietnicami lepszego jutra i spraw-
niejszej Polski. Jeden z ubiegających się o reelek-
cję, który obecnie ma 73 lata na plakacie 
wyborczym, zamieścił swoją podobiznę, lecz ze 
zdjęcia spogląda człowiek o jakieś piętnaście lat 
młodszy. Kto nie widział musi uwierzyć mi na sło-
wo, że kandydat ze zdjęcia i postać z rzeczywisto-
ści, to obecnie dwie zupełnie różne osoby, na 
którą zatem z tych dwóch kandydatur mam zagło-
sować? Inny z kandydatów, który jako jedyny 
jeszcze nie zdążył pozdejmować plakatów z kam-
panii samorządowej 2010, obecnie to samo zdję-

cie z nowymi hasłami wyborczymi porozwieszał 
na słupach i przydrożnych drzewach. Czy znów 
będziemy oglądać Jego oblicze przez kolejne m-
ce? Patrząc na takie traktowanie wyborców za 
każdym razem wzbiera we mnie złość i mam 
ochotę wykrzyczeć to całemu światu.
W ostatnim numerze Gazety Babickiej, którą po 
niemalże roku ponownie znalazłem w jednym 
z osiedlowych sklepów, jakby od niechcenia za-
mieszczono obszerny wywiad właściwie o ni-
czym z jednym z kandydatów do sejmu. Podobny 
proceder darmowego lansowania „swojaków” 
w samorządowej prasie dało się zauważyć rok te-
mu w trakcie kampanii wyborczej. Wywiad za-
mieszczono, ale np. sprawozdania ze spotkania 
z kandydatem innej partii politycznej, które odby-
ło się w remizie babickiej OSP już nie - dlacze-
go? Nie minął jeszcze rok od czasu, kiedy gazeta 
samorządowa z pełną premedytacją została wyko-
rzystana do „wyższych celów” wąskiej grupy 
związanej z urzędującym Wójtem, a tu znów ta-
ka niespodzianka. Początkowo byłem zły na Re-
daktora Marcina Ładę, że zamieścił ten 
materiał, potem na lansowanego kandydata, że 
pozwolił sobie „wykorzystać znajomą gazetę”. 

Po pewnym czasie doszedłem jednak do wnio-
sku, że właściwie winą obarczyć powinienem 
Wójta Gminy, bez którego zgody nic się nie dzie-
je, albo dzieje się za jego przyzwoleniem. Za-
pewne to jest też przyczyną tego, że dotychczas 
(pomimo wcześniejszych zapewnień) nie została 
zamieszczona jakakolwiek informacja wyjaśnia-
jąca do listu Jacka B. z Klaudyna o „Uporczy-
wym sięganiu dna” (a czekam na ten materiał 
już od maja br.). Zapewne zapowiadanej wcze-
śniej polemiki związanej z tym artykułem już nie 
będzie, a sprawa umiejętnie przemilczana pój-
dzie w końcu w zapomnienie.
Na wybory pójdę, ale na mój krzyżyk nie mogą 
liczyć lansujący się, za moje pieniądze, manipu-
lanci i swojacy - im chcę powiedzieć zdecydowa-
ne NIE. Celowo nie wymieniłem nazwisk 
przytaczanych powyżej kandydatów, czytelnicy 
Gońca zapewne domyślą się o kogo chodzi.
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DARMOWY LANS KANDYDATA



DOŻYNKOWE ŚWIĘTOWANIE



TA TRADYCJA NIECHAJ TRWA



KĄCIK STAREJ FOTOGRAFII



SPOTKANIE NA POLANIE

ORMIANIE W LIPKOWIE



I PÓŁMARATON PWZ
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

BORZĘCIŃSKI RAJD ROWEROWY



KONCERTY
NA WYSOKIM POZIOMIE

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE



ZASŁYSZANE, CIEKAWE I WAŻNE



KRONIKA WYDARZEŃ



TABLICZKI NA TWOJĄ MIARĘ

CZY WIESZ, ŻE...








