
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer biu-
letynu Fakty Kęty, będącego gazetową wersją 
naszego portalu www.faktykety.pl.
Chcemy tutaj przedstawić mieszkańcom Gminy 
Kęty informacje, które są przed Wami skrzęt-
nie ukrywane. Od kiedy władzę w samorządzie 
przejęła koalicja „Miasto i Gmina Kęty XXI”, na 
czele z burmistrzem Tomaszem Bąkiem, do kę-
czan trafiają tylko wybrane wiadomości. Mimo 
wyborczych obietnic liderów MiG-u gminne 
media nie są demokratyczne i nie dopuszczają 
do głosu przeciwników burmistrza i jego koali-
cji. „Kęczanin” i InfoKęty zostały wciągnięte w 
struktury Urzędu i przekształcone w Wydział 
Promocji. Dowiadujemy się z nich wyłącznie o 
sukcesach władzy.
Niestety, fakty są nieubłagane i druzgocące.  
Najbardziej zatrważające jest zadłużenie gmi-
ny, które z ok. 20 mln na początku tej kadencji 
sięgnie na jej koniec 49 mln zł. Obiecywane 
wielkie inwestycje okazały się pustymi słowa-
mi. Sprzeciw budzi wyprzedaż gminnego ma-
jątku. Mimo wyborczych deklaracji pana Bąka, 
że nie będzie zwolnień, burmistrz bezpardono-
wo wyrzucił z pracy wielu ludzi, a na ich miejsce 
zatrudnił swych  kolegów - z Legnicy, Chrzano-
wa, Dąbrowy Górniczej, Grojca czy Czańca. W 
Radzie Miejskiej opozycję zepchnięto do roli 
statystów, ignorując jej głosy. Podobnie trak-
tuje się mieszkańców, którym na zebraniach 
zdarzyło się już nie raz usłyszeć, by „przestali 
mielić jęzorem”.  Czy to jest „Gmina dla miesz-
kańców”? 
Niepokój budzi także uprawiana za publiczne 
pieniądze propaganda, na którą wydaje się co 
roku ponad pół miliona złotych. 
Wiele osób pracujących w gminie czuje się za-
straszonych, bo kto nie jest ślepo posłuszny, 
musi odejść. Tak jest w urzędzie, w gminnych 
spółkach czy w oświacie. 
Z tych powodów zdecydowaliśmy się powie-
dzieć: dość! I na własną rękę stworzyliśmy me-
dium, które dostarczy mieszkańcom rzetelnych 
informacji i nasze stanowisko.  Tak powstał  
portal faktykety.pl, a teraz ten biuletyn. 
Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją i perspekty-
wami Gminy Kęty, której rozwój jest zagrożo-
ny. W 21-osobowej Radzie Miejskiej burmistrz 
wygrywa przewagą jednego, dwóch głosów. 
Zatem nie jest nas mało, a jednak nasze głosy 
są ignorowane. 
Przeczytajcie ten biuletyn i sami wyciągnijcie 
wnioski, czy nasz niepokój o przyszłość Kęt 
jest uzasadniony.

Krzysztof Jan Klęczar
Radny Gminy Kęty, Redaktor Naczelny Biuletynu

Szanowni Czytelnicy, 
Mieszkańcy Gminy Kęty,

Co znajdziecie w naszym biuletynie:

Historię należy opierać na faktach!
List otwarty byłego burmistrza o finansach Gminy Kęty do roku 2010 - napisany w 
odpowiedzi na pojawiające się zarzuty, że to poprzedni burmistrz zadłużył Kęty. 

Jaki mamy budżet na 2014 r.
Czyli rekordowy deficyt i zatrważające zadłużenie gminy na koniec tej kadencji.

Gminne wydatki na promocję
Dlaczego kęcka władza co roku wydaje ponad pół miliona na promocję i kto korzy-
sta z tej studni bez dna. Po co nam prywatna telewizja za nasze pieniądze!?

Czyj to sukces? Gdy kandydaci MiG XXI szli do wyborów, kry-
tykowali wszystko.  Kiedy już wygrali, okazało się, że to co tak źle oceniali jest teraz 
sukcesem. Ich sukcesem.

Między sportem a polityką
O tym, że opozycja nie jest wrogiem kęckiego sportu. Kto miesza sport z polityką?
I komu na tym zależy, dlaczego sport służy do wygrywania wyborów?

Dlaczego trzej radni powinni stracić mandaty?
Czy radny może być prezesem klubu, który prowadzi działalność na mieniu gminy? 
Wojewoda stwierdził, że to niezgodne z prawem i żąda złożenia mandatów.

Nie straszcie Bąkiem
Jak Tomasz Bąk spełnił swoje obietnice wyborcze i jaką prowadzi politykę kadro-
wą? Dlaczego wszystkie ważne stanowiska obsadził wyłącznie swoimi kolegami?

A poza tym felietony, polemiki i wiele innych materiałów.

Nie tylko polityczne gierki
Radni biją na alarm, widząc zadłużanie gminy. Ostrzega też Regionalna Izba Obra-
chunkowa. Kęty należą do czwórki najbardziej zadłużonych miast Małopolski!
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Dla wielu Mieszkańców sytuacja, jaka ma 
miejsce w kęckiej Radzie Miejskiej jest trudna 
do zrozumienia. Dlaczego od ponad trzech lat 
Rada jest tak podzielona? Dlaczego większość 
kluczowych decyzji zapada większością jedne-
go, albo dwóch głosów? 
Na te i inne pytania postaramy się tutaj 
odpowiedzieć.
W skład kęckiej Rady Miejskiej wchodzi 21 
radnych. 
W wyniku wyborów w roku 2010, do Rady 
weszło 8 przedstawicieli „Wspólnoty Sa-
morządowej Gminy Kęty” - kandydatem 
tej formacji na stanowisko burmistrza Gminy 
był Roman Olejarz, a do Rady Miejskiej wy-
brani zostali: Rafał Ficoń, Wiesław Gawęda, 
Kazimierz Babiuch, Andrzej Wiśniowski, Aga-
ta Majda, Ryszard Janeczko (po Jego śmierci 
mandat objął Karol Wadoń), Grzegorz Żak 
(po rezygnacji mandat objął Andrzej Bryzek) 
oraz Henryka Pudełko (po rezygnacji mandat 
objęła Maria Karaim). 
Do Rady wybranych zostało także 8 przed-
stawicieli Stowarzyszenia ”Miasto i Gmina 
Kęty XXI” (ugrupowanie burmistrza Toma-
sza Bąka), mandaty radnych uzyskali: Tomasz 
Bąk (po objęciu funkcji burmistrza mandat 
radnego objął Wacław Front), Marek Błasiak, 
Józef Nycz, Antoni Mojżesz, Jerzy Rybacki, Ja-
nusz Kruczała, Lesław Kuźma oraz Aneta Żak, 
po dwóch przedstawicieli komitetów wybor-
czych „Kęczanie dla Kęt” (radni Eugeniusz 
Zawadzki oraz Stanisław Tadeusz Drzyżdżyk) 
oraz Platforma Obywatelska (radni Jerzy 
Cwynar oraz Ludwik Furtak) a także jeden 
przedstawiciel „Porozumienia Samorządo-
wego” (radny Krzysztof Jan Klęczar).
Również w wyborach na stanowisko burmi-
strza Gminy wynik był bliski remisu. Tomasz 
Bąk w II turze wyborów  bardzo nieznacznie 
(o 192 głosy) pokonał Romana Olejarza. 
Mieliśmy nadzieję, że gdy opadną wyborcze 
emocje, rozpocznie się okres wspólnej pra-
cy na rzecz Gminy i Mieszkańców. Niestety, 
za sprawą bezwzględnych działań podjętych 
przez burmistrza Tomasza Bąka, przy akcep-
tacji nieznacznej większości radnych, tuż po 
wyborach zamiast zaproszenia do dialogu 
rozpoczęły się personalne „czystki”, a głośno 
wyrażających sprzeciw ośmiu radnych klu-
bu „Wspólnota Samorządowa” oraz radnego 
Krzysztofa Jana Klęczara okrzyknięto mia-
nem „opozycji” i notorycznie próbowano ze-
pchnąć do roli biernych obserwatorów życia 
publicznego.
Przewodniczącym Rady wybrany został Eu-
geniusz Zawadzki (komitet „Kęczanie dla 
Kęt”), a wiceprzewodniczącymi  Aneta Żak 
(MiG XXI) oraz Józef Nycz (MiG XXI).
I już w tym miejscu nasuwa się pytanie: czy 
skoro dwa komitety wyborcze z woli wybor-
ców wprowadziły do Rady po 8 przedstawi-

cieli, jeden z nich powinien zostać całkowicie 
wyautowany? Czy komitet, który wprowadził 
do Rady taką samą liczbę przedstawicieli co 
rządzący „MiG XXI” nie powinien mieć swoje-
go przedstawiciela w prezydium Rady? 
W osobie Przewodniczącego Rady – Pana Eu-
geniusza Zawadzkiego wielu z nas pokładało 
duże nadzieje. Miał On bowiem być człowie-
kiem silnym,  bezstronnym, niezależnym, 
otwartym na dialog i kompromis. Niestety, 
Pan Przewodniczący okazał się człowiekiem 
słabym. W sytuacjach próby nie potrafił sta-
nąć na wysokości zadania, a jego decydujący 
głos w sytuacjach spornych nie raz legitymi-
zował działania burmistrza Bąka. Tak było w 
przypadku corocznie uchwalanych budżetów, 
rujnujących finanse naszej Gminy, tak było 
w przypadku zgody na wyprzedaż gminnego 
majątku, tak było w przypadku kolejnych kre-
dytów, tak było w przypadku odrzucenia we-
zwania Wojewody Małopolskiego w zakresie 
wygaszenia mandatów trzech radnych-pre-
zesów (o sprawie piszemy na dalszych stro-
nach).
Swoją bierną postawą Pan Przewodniczący 
Zawadzki zapewnił już sobie miejsce w histo-
rii naszego lokalnego samorządu. Nie tylko 
bowiem najpierw starał się nie dostrzegać, a 
potem tolerował potwierdzone przez Woje-
wodę łamanie prawa przez trzech radnych, ale 
łamiąc statut Gminy zgodził się na likwidację 
przez burmistrza biura Rady Miejskiej! Do ta-
kiego kuriozum doszło pierwszy raz w historii 
naszego samorządu.
Jeszcze bardziej dobitnie dyktatorskie zakusy 
obecnej „władzy” potwierdza obsada prezy-

dium komisji stałych Rady Miejskiej:
Komisja Spraw Gospodarczych: Przewod-
niczący Lesław Kuźma (MiG XXI), Wiceprze-
wodniczący Jerzy Rybacki (MiG XXI), Komi-
sja Spraw Społecznych: Przewodniczący 
Marek Błasiak (MiG XXI), Wiceprzewodniczą-
cy Wacław Front (MiG XXI), Komisja Rewi-
zyjna: Przewodniczący Jerzy Rybacki (MiG 
XXI), Wiceprzewodniczący Wacław Front 
(MiG XXI), Komisja Spraw Organizacyjno-
Regulaminowych: Przewodniczący Janusz 
Kruczała (MiG XXI), Wiceprzewodnicząca 
Aneta Żak (MiG XXI).
I znów nasuwa się pytanie: dlaczego niektó-
rzy radni zasiadają w prezydium aż dwóch 
komisji, podczas gdy żaden z radnych 
„opozycyjnych” nie pełni żadnej funkcji? 
Dlaczego WSZYSCY członkowie prezydiów 
komisji wywodzą się ze stowarzyszenia „MiG 
XXI”? Czy to przypadek? Nie, to wyraźny znak, 
że obecna władza nie chce dialogu, a swoich 
oponentów spycha na margines. Tym samym 
spycha na margines tych wyborców, którzy na 
nich postawili swój głos.
Najlepszą odpowiedzią na te pytania wydają 
się być słowa już kilkakrotnie skierowane w 
stronę radnych opozycyjnych przez burmi-
strza Tomasza Bąka: „11 to zawsze więcej 
niż 10”.  Z punktu widzenia matematyki 
stwierdzenie bezsprzecznie słuszne, ale czy 
słuszne z punktu widzenia demokracji? Czy 
takiego traktowania swoich przedstawicieli 
chcą mieszkańcy naszej Gminy?

Rafał Ficoń i Wiesław Gawęda
Radni Gminy Kęty

Opozycja, czyli kto?
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Czytając podległe Urzędowi Gminy media 
można by odnieść wrażenie, że w kęckiej Radzie 
Miejskiej jest jedenastu radnych uczciwie pracu-
jących na rzecz Gminy i dziesięciu „krzykaczy”, 
którzy potrafią tylko krytykować i nie rozumie-
ją ”nowatorskich metod zarządzania”, jakie w 
Gminie stosuje burmistrz Bąk i jego współpra-
cownicy.
Tymczasem, moim zdaniem prawda wygląda 
nieco inaczej… Podczas sesji czy posiedzeń 
komisji jedenastu radnych koalicji rządzącej 
ma niewiele do powiedzenia. Wobec projektów 
przygotowanych przez burmistrza praktycznie 
nigdy nie wnoszą uwag, w dyskusji meryto-
rycznej głos zabierają nader rzadko, a inter-
pelacji i zapytań praktycznie nie zgłaszają. I 
właśnie to w oczach burmistrza są Ci dzielni 
lokalni patrioci.
Jednak w mojej opinii, rolą radnego nie jest 
bezmyślnie i bezkrytycznie przyjmować przed-
kładane przez burmistrza teksty uchwał. Każdy 
z nas powinien zadać sobie trud analizy przed-
łożonych dokumentów, oraz ich konsultacji z 
lokalną społecznością. Pamiętajmy bowiem, że 
reprezentujemy Mieszkańców, nie samych sie-
bie. Rada, i każdy radny z osobna jest po to, aby 
stać na straży prawa i pilnować interesu miesz-
kańców, a nie władzy wykonawczej, jaką jest 
burmistrz. To nie radni mają wykonywać wolę 
burmistrza, ale burmistrz wolę Rady Miejskiej!

W tym miejscu trzeba też zaznaczyć, że poziom 
merytoryczny projektów uchwał przedkłada-
nych Radzie przez burmistrza pozostawia wie-
le do życzenia. Wiele uchwał – podjętych przy 
naszym sprzeciwie – zostało zakwestionowa-
nych przez organy nadzoru.  Ale nawet gdy do 
tego dochodziło, burmistrz w swej bucie nie 
potrafił przyjąć naszych uwag, kierując z góry 
przegrane sprawy na ścieżkę sądową…
A tak naprawdę, w przypadku Kęt mówie-
nie o opozycji destrukcyjnej, unikające 
merytorycznych dyskusji i nastawionej 
wyłącznie na krytykę jest absolutnie nie-
uzasadnione. Od początku kadencji jako rad-
ni nie daliśmy się – pomimo licznych prób - ze-
pchnąć na margines. Aktywnie uczestniczymy 
w pracach poszczególnych komisji Rady Miej-
skiej, regularnie dyżurujemy, spotykamy się z 
mieszkańcami i organizacjami. Włączamy się 
w rozwiązywanie istotnych dla mieszkańców 
problemów, a także uczestniczymy w impre-
zach i wydarzeniach sportowych, kulturalnych 
i patriotycznych. Zawsze, gdy wymagają tego 
okoliczności stajemy w imieniu i po stronie 
mieszkańców, a wobec kluczowych uchwał i 
decyzji podejmowanych przez Radę Miejską 
lub burmistrza staramy się każdorazowo wyar-
tykułować wspólne, merytoryczne stanowisko. 
Nie unikamy dyskusji i wymiany argumentów. 
Corocznie przedkładamy wspólne propozycje 

do projektu uchwały budżetowej, których zło-
żenie poprzedzamy szerokimi konsultacjami w 
lokalnych środowiskach. 
I jeszcze jedna drobna uwaga. To nie my, radni 
opozycji lecz burmistrz Tomasz Bąk noto-
rycznie wykorzystuje kruczki prawne by 
nie udzielić radnym wyczerpujących od-
powiedzi na zadawane pytania (na przy-
kład o dokładne przeznaczenie gigantycznych 
funduszy na promocję). To burmistrz Tomasz 
Bąk publicznie, podczas otwartego zebrania 
zwrócił się do dociekliwego Mieszkańca „No-
wego Miasta” słowami „niech Pan przesta-
nie mielić jęzorem”, To Tomasz Bąk publicz-
nie „zwrócił uwagę” radnemu Wiesławowi 
Gawędzie, by uważał co mówi bo jest pracow-
nikiem gminnego zakładu, to Tomasz Bąk no-
torycznie z lekceważeniem swych adwersarzy 
wychodzi z sali obrad Rady Miejskiej, gdy w 
punkcie „wolne wnioski” głos zabiera jeden z 
mieszkańców…
Co więc pozostaje Mieszkańcom otrzymują-
cym sprzeczne ze sobą informacje na temat 
aktywności i postawy wybranych radnych? 
Na szczęście w Internecie obejrzeć można re-
lacje z wszystkich sesji. Tam wyraźnie widać 
aktywność i zaangażowanie poszczególnych 
radnych.

Krzysztof Jan Klęczar
Radny Gminy Kęty

Nie tylko krytyka

Nie znając nakreślonych nieco wcześniej kulis funkcjonowania Rady 
Miejskiej wiele osób pytało mnie, dlaczego jako radny przyjąłem posta-
wę otwartego konfliktu z burmistrzem Tomaszem Bąkiem. Czy nie le-
piej byłoby, gdyby w Radzie Miejskiej nie było „opozycji”?
Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Oczywiście, że byłoby 
lepiej. Często też pojawiają się pytania: czy nie byłoby Wam 
łatwiej opowiedzieć się po stronie burmistrza? Czy nie szko-
da Wam nerwów?
I znowu odpowiedź wydaje się oczywista: bezsprzecznie by-
łoby łatwiej i pewnie przyjemniej podporządkować się dykta-
towi Pana Bąka. Mamy tego przykłady, kilku radnych poszło 
tą właśnie drogą. Ale należy zadać sobie pytanie: czy po to 
Mieszkańcy nas wybrali? Czy głosowali na nas, byśmy w imię 
świętego spokoju lub prywatnego interesu przymykali oko 
na wyrządzanie krzywdy Mieszkańcom i rujnowanie nasze-
go Miasta i Gminy?
Szanowni Czytelnicy! To nie my okrzyknęliśmy się mianem „opozycji”. 
To nie my rozkręciliśmy niespotykaną dotąd w Kętach spiralę nienawi-
ści. Nie my zaczęliśmy dzielić ludzi na „naszych” i tych pozostałych. Nie 
my przez trzy lata nieustannie prowadziliśmy czystki personalne, od 
rad społecznych i rad nadzorczych zaczynając, na stanowiskach dyrek-
torskich i prezesowskich kończąc. Nie my bezwzględnie z dnia na dzień 
pozbawiliśmy wielu zasłużonych Kęczan pracy, sprowadzając w ich 
miejsce (oczywiście w większości przypadków z pominięciem procedury 
konkursowej) kolegów z całego kraju. Takie są fakty Drodzy Państwo! 
Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę w prywatnych rozmowach zapytać sąsia-

dów, kolegów i koleżanki zatrudnione w oświacie, urzędzie, gminnych 
spółkach…
I właśnie dlatego postanowiliśmy powiedzieć NIE! Gmina jest wspólno-

tą wszystkich Mieszkańców, nie tylko kolegów Pana Bur-
mistrza. Na bezmyślne zadłużanie Naszej Gminy, na noto-
ryczne ignorowanie głosu Mieszkańców, na niekończące się 
igrzyska za publiczne pieniądze, na finansowaną z naszych 
podatków propagandę sukcesu naszej zgody nie ma!
I właśnie dlatego pozostajemy „w opozycji”. I choć Pan bur-
mistrz z przedkładanych przez nas stanowisk i propozycji 
nic sobie nie robi my wciąż je przedkładamy. I choć za to, że 
głośno domagamy się poszanowania prawa i równego trak-
towania wszystkich Mieszkańców oraz instytucji i organi-
zacji społecznych wielu z nas było już kierowanych przed 
oblicze prokuratora, nie cofniemy się! 

Z tego też powodu, kiedy ktoś mnie pyta, czy nie lepiej byłoby 
„odpuścić”, odpowiadam: Nie. Nie, ponieważ każdemu z nas, radnych 
Mieszkańcy w wyborach powierzyli pewną misję. I naszym obowiąz-
kiem jest tę misję wypełniać najlepiej, jak tylko potrafimy. Ślubowaliśmy 
służyć Gminie i Jej Mieszkańcom, nie Tomaszowi Bąkowi lub samemu 
sobie. I tylko trochę szkoda, że niektórzy tak szybko o tym ślubowaniu 
zapomnieli, bo rolą Rady Miejskiej jest sprawować kontrolę nad działal-
nością burmistrza, nie zaś ślepo wykonywać jego polecenia prowadząc 
Gminę w stronę ekonomicznej i gospodarczej zapaści…

Krzysztof Jan Klęczar

Dlaczego pozostajemy w opozycji
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Rok 2010 był ostatnim rokiem sprawowania 
przeze mnie funkcji Burmistrza Gminy Kęty. 
Zatem realizacja budżetu za tamten rok za-
warta w sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za i wyliczone w tym sprawozdaniu wskaźniki 
są właściwym punktem odniesienia do oceny 
stanu finansów gminy Kęty, za które odpowia-
dam. Choć nie jedynym ! Na wstępie pozwolę 
sobie przytoczyć 

kilka danych liczbowych:
1. Dochody budżetu za rok 2010 zrealizowa-
no na kwotę 80 mln. 706,9 tys. PLN, czyli 
100,19% planu,
2. Wydatki budżetu za 2010 rok wyniosły 80 
mln. 828,6 tys. PLN, tj. 92,41 % planu,
3. Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych 
kredytów, powiększone o wolne środki- nad-
wyżka z roku 2009 wyniosły 9 mln. 847,7 
tys. PLN,
4. Rozchody budżetu z tytułu spłat zaciągnię-
tych pożyczek i kredytów bankowych wyniosły 
2 milony 928,7 tys. PLN.
W sumie na 2011 rok pozostała kwota środków 
wolnych w wysokości 6 mln. 797,2 tys. PLN 
jako nadwyżka budżetowa  z roku 2010.
5. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2010 
roku wyniosło 21mln. 64,3 tys. PLN, co sy-
tuowało gminę w bardzo korzystnych wskaź-
nikach zadłużenia zdefiniowanych ustawą o 
finansach publicznych:
Roczna spłata długu za 2010 rok (art.169 usta-
wy) wyniosła  4,92 %, wskaźnik  max. określo-
ny  ustawą  - 15 %. Relacja długu do dochodów  
(art. 170 ustawy) wyniosła 26,1 %, wskaźnik 
max. określony  ustawą- 60%.
6. Realne zadłużenie gminy Kęty na ko-
niec 2010 roku było niższe o wartość nad-
wyżki i stanowi kwotę 14 mln. 267,1 tys. 
PLN
W kwotach i wskaźnikach zadłużenia zawiera 
się również kredyt w wysokości  9 mln. PLN 
zaciągnięty w październiku 2010 roku na re-
alizację zadań inwestycyjnych, w tym budowę 
obwodnicy południowo- zachodniej.

Na co wydano pieniądze
        Zwrócić należy uwagę na strukturę zadłu-
żenia  i przeznaczenie zaciąganych zobowią-
zań. Otóż, wszystkie pożyczki i kredyty były 
przeznaczone na zadania inwestycyjne,  w 
większości  pozyskiwane na zasadach preferen-
cyjnych. Preferencje polegały np. na częściowej 
ich umarzalności, dopłatach z programów 
rządowych (premie termomodernizacyjne) . 
Realizowane z ich udziałem zadania rozwiązy-
wały ważne problemy społeczne, często przy-
czyniając się do obniżenia po ich wdrożeniu 

wydatków budżetowych w latach następnych 
poprzez obniżenie kosztów eksploatacyjnych. 
Przykłady: termomodernizacje: Ośrodka 
Zdrowia w Bielanach, przedszkoli  w Łę-
kach i Nowej Wsi, budynku administra-
cyjnego przy ul. Kilińskiego. Służyły  one 
częściowemu zabezpieczeniu udziału własne-
go realizowanych z udziałem programów unij-
nych licznych zadań inwestycyjnych, np. „Bu-
dowie Sali gimnastycznej w Bulowicach”, 
”Rozbudowie składowiska odpadów w Kę-
tach”, „Przebudowie przestrzeni  Rynku 
w Kętach”, „Modernizacji obiektu sporto-
wego w Malcu”, ”Budowie systemu kana-
lizacji opadowej z wykorzystaniem cieku 
Hamernik”. Służyły też jako zabezpieczenie 
udziału własnego licznie realizowanych zadań, 
na które dofinansowanie udało się pozyskać 
z wielu innych programów krajowych. Przy-
kładowo:  „Budowie Sali gimnastycznej w 
Bielanach”, „Budowie boiska wielofunk-
cyjnego w Łękach”, „Budowie boisk wie-
lofunkcyjnych „Orlik 2012” w Kętach i w 
Nowej Wsi”, ”Przebudowie ulic Krakow-
skiej i Kościuszki w Kętach”,  „Budowie 
ścieżki rowerowej przy ul. Kościuszki w 
Kętach” „Budowie przestrzeni publicznej 
przy Domu Kultury w Kętach”, „Kino cy-
frowe”. 

Nie tylko z kredytów
Równocześnie prowadzono wiele zadań, na 
które nie było możliwości pozyskania pomocy 
zewnętrznej. Ze względu na ich wielość ogra-
niczę się tylko do nielicznych przykładów: 
rozbudowa Dworku w Witkowicach z prze-
znaczeniem dla Ośrodka Zdrowia i restauracja 
całego obiektu, pozyskanie 40 mieszkań ko-
munalnych i socjalnych (Czajki,  os. Bata-
lionów Chłopskich,  Świętokrzyska-elimi-
nacja mieszkań o tym charakterze w centrum 
Kęt), remonty  budynków  oświatowych, w 
szczególności  ZSG nr 1 i SPWP nr 8 w Kę-
tach, budowa Ośrodka zdrowia w Malcu, 
remonty dziesiątek dróg gminnych, dróg 
powiatowych,  budowa parkingu w Kętach 
Podlesiu, zagospodarowanie przestrzeni 
na os. Nad Sołą na Park Miejski etc. Pełne 
zakresy ujęte i opisane są w sprawozdaniach z 
wykonania budżetów.

Była płynność finansowa
Do końca 2010 roku „budżet zachowywał 
płynność  finansową”, nie korzystano z kre-
dytów krótkoterminowych, osiągając bardzo 
wysokie wskaźniki wydatków inwestycyjnych 
do wydatków ogółem .
Warto też pamiętać, że na okres po 2010 roku 
zostały zabezpieczone dla gminy źródła finan-

sowania w formie dotacji z wielu programów 
unijnych, w szczególności  z: Małopolskiego 
Programu Operacyjnego - na „Przebudowę 
przestrzeni Rynku w Kętach”, z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  oś 4 LEADER 
poprzez powołanie Stowarzyszenia „Dolina 
Soły”. Program stwarza dostępność gminy do 
środków unijnych skierowanych na nasz ob-
szar, w szczególności na rozwój wsi. Z progra-
mu zabezpieczono m.in. Remont Dworku w 
Nowej Wsi  w wysokości 500 tys. PLN,
Programu Operacyjnego RYBY oś 4 poprzez 
powołanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”. Dla 
gminy Kęty parytet należnych środków finan-
sowych w formie dotacji wynosi ok. 1 mln. 500 
tys. PLN. Z udziałem tego wsparcia w wyso-
kości   1 mln PLN w formie 100% dotacji 
realizowany jest  w Kętach remont Mły-
nówki  Czanieckiej, kwotą 434 tys. PLN  z 
programu dofinansowany jest remont Wiej-
skiego Domu Kultury w Bielanach, Progra-
mu Współpracy  Transgranicznej Polska – Sło-
wacja na wspieranie wydarzeń kulturalnych, 
sportowych, społecznych,
Do Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach odnowy wsi  jeszcze w 2010 roku zło-
żono wniosek o dotację na remont pawilonu 
sportowego w Bulowicach, max. dofinan-
sowanie 500 tys. PLN.
W 2010 roku skierowano wniosek do Wojewo-
dy Małopolskiego o dofinansowanie z Narodo-
wego Programu rozbudowy Dróg Lokalnych 
budowy obwodnicy Południowo – Zachodniej. 
Wniosek ten umożliwił gminie Kęty pozyska-
nie w 2011 roku dotacji w wysokości  1 mln. 
PLN na włączenie obwodnicy do drogi 
krajowej. 

Kanalizacja gminy i inne 
Z programu Infrastruktura i Środowisko za-
bezpieczone zostały pieniądze w wysokości ok. 
42 mln PLN na rozbudowę systemu  kana-
lizacji w gminie; zakres obejmował kanalizację 
Kęt Podlesia – ul. Kolbego i Popiełuszki, Kęt - 
obszar południowo – wschodni, ograniczony 
ul. Kościuszki, torami kolejowymi (zlewnie ulic 
Słoneczna, Jagiellońska ),sołectw - Bielany, 
Łęki, Malec.
Do końca 2010 roku przygotowanych zostało 
również wiele zadań do realizacji w latach na-
stępnych, bardzo oczekiwanych przez miesz-
kańców, m. in. Kanalizacja Witkowic z wła-
sną oczyszczalnią, Kanalizacja Bulowic, 
Remont i rozbudowa pawilonu sportowe-
go w Bulowicach, Przebudowa ul. 3-Maja w 
Kętach, Przebudowa ul. Popiełuszki w Kę-
tach Podlesiu,Projekt koncepcyjny prze-
budowy  skrzyżowania drogi wojewódz-

Publikujemy list otwarty byłego burmistrza Romana Olejarza. Czynimy to dlatego, że obecna władza wziąż powtarza, 
w jak złym stanie przejęła rządy w Kętach, jak dramatycznie wyglądały w 2010 roku finanse Gminy Kęty. Ten tekst 
pozostawiamy bez komentarza.

Historię należy opierać na faktach!
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kiej nr 948 z drogą powiatową nr1859K i 
drogą gminną 510053K w Nowej Wsi, Bu-
dowa obwodnicy Południowo – Zachodniej 
Kęt, w tym przypadku jeszcze w 2010 roku 
wybrano wykonawcę robót i przekazano plac 
budowy wykonawcy, Budowa dwóch odcin-
ków chodnika przy drodze wojewódzkiej, 
w Bielanach i w  Łękach, Projekt koncep-
cyjny  budowy chodnika w Bulowicach od 
ul. Zacisze do przystanku autobusowego przy 
drodze krajowej (drugostronnie).
To tylko wybrane przykłady świadczące o 
racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu  
finansami  publicznymi gminy Kęty, dobrym 
ich stanie na koniec 2010 roku, a także stwo-
rzenia  podstaw do dynamicznego rozwoju  
gminy po 2010 r.

Czyja odpowiedzialność za długi?     
Aby nie stwarzać dwuznacznej sytuacji, mimo 
iż upływa już trzeci rok kadencji 2011-2014 
publicznie dotąd nie oceniałem  działań  obec-
nego samorządu. Jednak  przypisywanie mi i 
poprzedniemu samorządowi odpowiedzialno-
ści za obecny stan zadłużenia zmusił  mnie do 
odstąpienia od tej zasady. Niniejszym wystąpie-
niem chcę zwrócić uwagę , by wypowiedzi  osób  
publicznych miały charakter merytoryczny. 
Funkcjonariusze publiczni muszą też mieć od-
wagę odpowiadać za własne  decyzje. Stopień 
zadłużenia gminy po 2010 roku to suwerenne 
decyzje władz samorządowych obecnej kaden-
cji ! Stan finansów gminy Kęty po 2010roku nie 
wymagał żadnej naprawy! Był fundamentem 
dynamicznego dalszego jej rozwoju!
Pozwolę sobie jeszcze wspomnieć, że samorzą-
dy są oceniane przez  podmioty niezależne od 
politycznych podtekstów. W latach 2006-2010 
gmina Kęty odniosła wiele sukcesów i wyróż-
nień, świadczących m.in. o skuteczności dzia-
łań samorządu, dynamicznym rozwoju, pra-
widłowej polityce gospodarczej, edukacyjnej, 
społecznej, a także ekonomicznej.  Najważniej-
sze z nich: Luty 2006 r. - Gmina Kęty laureatem 
nagrody EKO-PRIX  pierwszej edycji konkursu 
„Ekologiczna Gmina Województwa Małopol-
skiego”, zorganizowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie, 
Lipiec 2007 r.-90 miejsce Kęt w Ogólnopol-
skim  Rankingu Samorządów „Rzeczpospo-
litej”, Luty 2008 r.-gmina Kęty  laureatem III 
Edycji Konkursu Ekologiczna Gmina Małopol-
ski, Lipiec 2009r.-10 pozycja w Województwie 
Małopolskim w konkursie Europejska Gmina- 
Europejskie Miasto (ranking Gazety Prawnej), 
Lipiec 2010 r.-Samorząd Przyjazny Biznesowi, 
za sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodar-
czych, Lipiec 2010 r.-Edukacyjna Gmina Mało-
polski, Sierpień 2010 r. -Sportowa Gmina- wy-
różnienie za nowoczesną bazę sportową oraz 
skuteczny rozwój sportu i turystyki,Wrzesień 
2010 r. -Wyróżnienie „Gmina dbająca o finan-
se mieszkańców 2010”.

Z poważaniem
Roman Olejarz

Śródtytuły i podkreślenia pochodzą od redakcji.

Jaki mamy budżet na 2014 r.
Analizując przyjęty przez radnych koalicji 
rządzącej budżet na rok 2014 trzeba odnieść 
się do planowanych dochodów i wydatków 
– w szczególności wydatków o charakterze 
majątkowym, a także do wynikającego z ww. 
pozycji zakładanego deficytu budżetu, prze-
kładającego się na poziom zadłużenia Gminy 
Kęty.
Uchwała budżetowa zakłada planowane do-
chody w wysokość 91 543 600,33 zł. W na-
szej opinii dochody, za wyjątkiem dochodów 
majątkowych, a w szczególności ze sprzedaży 
lokali mieszkalnych w zasobach wielorodzin-
nych  (kwota 1,5 mln zł), a także sprzedaży 
kamienic przy ul. Kościuszki 1 (1,5 mln zł) 
oraz  Sobieskiego 21 (790 tys. zł), wydają się 
być realistyczne i wyliczone prawidłowo.
Poważne wątpliwości wzbudza nie tyle sama 
kwota przeznaczona na wydatki budże-
tu, tj.100 526 450,27 zł, co zakładany na 
poziomie 8 982 849,94 zł deficyt budże-
towy. Zwracamy bowiem uwagę, iż w analo-
gicznym okresie roku ubiegłego, w uchwale 
budżetowej burmistrz zaplanował deficyt w 
dużo niższej wysokości 3 777 409,50 zł.
W tym miejscu zwracamy uwagę, iż w gru-
dniowym wydaniu Miesięcznika  „Kęczanin” 
w roku 2012 skarbnik Gminy Wojciech Mreń-
ca zapewniał Mieszkańców, iż „zapoczątko-
wana przez burmistrza Tomasza Bąka ścisła 
kontrola wydatków Gminy spowodowała już 
w roku 2011 znaczne zmniejszenie deficytu. 
Realizowana obecnie uchwała budżetowa 
Gminy na 2012 rok i przedłożony projekt na 
rok 2013 są kontynuacją tego trendu”. Ma-
jąc na uwadze słowa skarbnika  pytamy: jak 
wielokrotnie powtarzane zapewnienia mają 
się do obecnego budżetu, który doprowadzi 
do największego w historii zadłużenia naszej 
Gminy?
Celem pokrycia tego deficytu oraz spłaty 
wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredy-
tów i pożyczek Burmistrz Gminy Kęty To-
masz Bąk w roku 2014 zaplanował zaciągnąć 
kolejny kredyt bankowy w kwocie łącznej 9 
532 884,00 zł. Spłata tak dużego kredytu do-
datkowo obciąży budżet Gminy Kęty w kolej-
nych latach. 
Ten sam budżet zakłada zadłużenie Gminy 
Kęty w niespotykanej dotychczas kwocie się-
gającej 49 283 751,98 zł!
Ubolewamy, iż od początku tej kadencji, po-
mimo naszych apeli i przedkładania kon-
struktywnych uwag nieznaczna większość 
Rady Miejskiej corocznie przyjmowała kolej-
ne budżety, zwiększające gminne zadłużenie. 
Efektem tej legitymizacji działań burmistrza 
Tomasza Bąka w zakresie zarządzania finan-
sami Gminy jest ich obecny, katastrofalny 
stan, który obrazuje przedłożony projekt bu-
dżetu oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa. 
Należy zwrócić uwagę na fakt lawinowego 

wzrostu zadłużenia Gminy Kęty od początku 
kadencji burmistrza Tomasza Bąka, od real-
nej kwoty zadłużenia 14 261 100 zł w roku 
2010, do planowanej na rok 2014 kwoty 49 
283 751,98 zł. Trzeba zdać sobie sprawę, iż 
w ciągu czteroletniej kadencji burmistrza To-
masza Bąka zadłużenie Gminy wzrosło o 35 
022 651,98 zł, tj. ponad trzykrotnie. 
Taki poziom zadłużenia zbliża gminę Kęty do 
progu 60 proc., poza którym niemożliwym 
stanie się korzystanie z kolejnych dotacji na 
inwestycje, bo gmina nie będzie miała moż-
liwości pozyskania kwot na tzw. „wkład wła-
sny”. Mogą ominąć nas np. fundusze unijne z 
perspektywy finansowej UE 2014-2020.
Tak ochoczo zaciągane przez nas kredyty w 
kolejnych latach spłacać będą nasze dzieci i 
niejednokrotnie wnuki. Jest dla nas nie do 
przyjęcia, że koalicja, która szła do wyborów 
pod hasłem walki z zadłużaniem Gminy, w 
tak krótkim czasie owe zadłużenie potroiła.
W okresie czteroletniej kadencji burmistrz 
Tomasz Bąk doprowadził gminne finanse do 
katastrofalnej sytuacji, w której dalszy rozwój 
Gminy Kęty po roku 2015 będzie praktycznie 
niemożliwy, podobnie jak niemożliwa będzie 
realizacja hucznie rozpoczynanych i plano-
wanych do rozpoczęcia w roku wyborczym 
inwestycji. Tak stanowczą i przykrą diagnozę 
stawiamy po analizie założonych wysokości 
rat, jakie przyjdzie nam spłacać na poczet 
zaciągniętych już kredytów. Taka niestety bę-
dzie cena nieodpowiedzialnego i niekompe-
tentnego zarządzania Gminą w latach 2010 – 
2014, a odpowiedzialność za ten stan rzeczy 
ciąży nie tylko na burmistrzu Tomaszu Bąku, 
ale również na tych Radnych, którzy legitymi-
zowali Jego działania. 
Budżet na rok 2014 zakłada wysoki poziom 
wydatków majątkowych w kwocie 19 401 
345,86 zł. Wiele z zaplanowanych zadań ma 
jednak charakter projektów technicznych lub 
zakłada realizację tylko niewielkich ich czę-
ści. Taki sposób realizacji inwestycji nie roz-
wiązuje realnych problemów Mieszkańców. 
Zadania inwestycyjne należy realizować kom-
pleksowo i konsekwentnie,  nie zaś wyłącznie 
w roku wyborczym.
Burmistrz Tomasz Bąk po raz kolejny nie za-
proponował niestety żadnych działań, zmie-
rzających do racjonalizacji wydatków publicz-
nych oraz kosztów utrzymania Gminy.
Po raz kolejny złożone przez grupę 9 radnych 
propozycje zostały w przeważającej większo-
ści przez burmistrza zlekceważone, natomiast 
do projektu budżetu na skutek autopoprawki 
burmistrza wprowadzono szereg nowych 
zadań inwestycyjnych. Realność wykonania 
części z nich wobec zaistniałego zadłużenia 
wydaje się być iluzoryczna.

Radni opozycji
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W trakcie XLV Sesji Rady Miejskiej, przed 
podjęciem uchwały budżetowej miała miej-
sce burzliwa dyskusja. Używane przez nas 
(tj. tzw. „opozycję”) przemyślane,  poważne 
i merytoryczne argumenty po raz kolejny 
nie spotkały się ze zrozumieniem większo-
ści radnych, a przez Burmistrza tradycyjnie 
określone zostały jako „krytykanckie”.  Pan 
Burmistrz Bąk oraz Pan Skarbnik Mreńca 
usilnie starali się zaklinać rzeczywistość i 
wmówić radnym oraz osobom przysłuchu-
jącym się dyskusji, że nasze krytyczne gło-
sy mają podłoże wyłącznie polityczne. Że 
pozbawione są sensu i mery-
torycznych podstaw. Prawda 
jest jednak zupełnie inna  i co-
raz szerzej dostrzegana przez 
zewnętrznych, bezstronnych 
obserwatorów…
W toku dyskusji zwracaliśmy 
uwagę, że podczas jednej 
kadencji burmistrza Toma-
sza Bąka zadłużenie Gmi-
ny Kęty wzrosło ponad 
trzykrotnie i zbliża się do 
niespotykanej w historii Kęt 
kwoty 50 milionów zło-
tych. I takie są niestety fak-
ty, to potwierdzają liczby, a 
także pokrętne tłumaczenia 
Pana Skarbnika Mreńcy nijak 
tego nie zmienią. Podobnie 
jak żadne tłumaczenia nie 
zmienią już tego, że na rok 
2014 Panowie Burmistrz oraz 
Skarbnik zafundowali nam 
budżet obarczony na wejściu 
blisko dziewięciomiliono-
wym deficytem! Żeby „domknąć” budżet 
roku 2014 Gmina Kęty zaciągnie kolejny, 
ponad dziewięciomilionowy kredyt! 
Kredyt, który przyjdzie spłacić nam, miesz-
kańcom. W toku dyskusji zwracaliśmy rów-
nież uwagę na bardzo niebezpieczne zapisy 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmi-
ny Kęty na lata 2014-2021. Streszczając, w 
naszej opinii założenia przyjęte przez 
Burmistrza w treści tego dokumentu 
wydają się być absolutnie nierealne.
Burmistrz Bąk sprytnie założył bowiem, że 
do końca Jego kadencji odraczać będziemy 
spłaty kredytów, a także zaciągać nowe zo-
bowiązania. Natomiast na lata 2015, 2016, 
2017 zaplanował do spłaty corocznie po 
kilka milionów złotych! Ciekawe, że dziś 
aby „domknąć” budżet Tomasz Bąk co rusz 
serwuje nam nowe kredyty, a po 2014 

roku nie tylko będzie nas stać na pokrycie 
wszystkich wydatków bieżących, ale, z do-
chodów własnych Gminy wyasygnujemy 
dodatkowo po kilka milionów rocznie 
na spłatę długów dziś zaciąganych. 
Czy to jakaś magia, cuda? A może po pro-
stu wyjście z założenia „to już nie będzie 
nasz problem”?!
Ale, drodzy Mieszkańcy, to jest i będzie 
NASZ problem. Nasz, Mieszkańców Gminy 
Kęty i wszystkich tych, którym na tej Gmi-
nie zależy.
Wspomniałem, że coraz częściej obawy o 
finansową kondycję naszej Gminy wyrażają 

podmioty zewnętrzne. 
W bezpłatnym dodatku z dnia 27 listo-
pada 2013 Gazeta Krakowska opubli-
kowała „Wielki poczet prezydentów i 
burmistrzów Małopolski”. Z powyższe-
go zestawienia jasno wynika, że Gmina 
Kęty pod rządami Tomasza Bąka, na 
dzień sporządzania zestawienia - przy 
zadłużeniu 40 milionów złotych (tj. ok. 
55 % dochodów) plasuje się na czwar-
tym miejscu, wśród gmin i miast w woj. 
Małopolskim pod względem wysokości 
zadłużenia! Tak jest przy 40 milionach 
długu, dziś już wiemy, że w roku 2014 zbli-
żymy się do 50 milionów! Podium tego 
niechlubnego rankingu w kolejnym roku 
chyba mamy pewne! Do tego doprowadziła 
obecna kadencja. I to nie złośliwa opozycja 
opracowała ten ranking. Takie są fakty. Czy 
to też są brednie i krytykanctwo Panie Bur-

mistrzu? Czy corocznie apelując o rozwagę 
i negując Pana budżety nie mieliśmy racji? 
Czy redaktorzy opracowujący zestawienie 
też nic nie rozumieją Panie Skarbniku?
Jeszcze bardziej dobitnie fatalną kondycję 
finansowa naszej Gminy obrazuje opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kęty na lata 2014-2021. W uchwale z dnia 
3 grudnia 2013 skład orzekający Kolegium 
Izby zwrócił między innymi uwagę na re-
alne zagrożenie niewykonania w roku 
2014 założonego planu dochodów, nie-

zrozumiałe, ponad 16% ob-
niżenie wydatków bieżących 
w roku 2015, a także zasu-
gerował rozważenie ograni-
czenia wydatków bieżących 
już w roku 2014. My, jako gru-
pa radnych również to sugero-
waliśmy. W toku dyskusji nad 
budżetem na te same kwestie 
zwracaliśmy uwagę. W odpo-
wiedzi Tomasz Bąk zafundował 
nam oszczędność w swoim sty-
lu. Założył deficyt budżetu 
bliski 9 milionów…
Zastanawiam się tylko, dlacze-
go Pan Skarbnik Mreńca, który 
tak ochoczo cytuje rozmaite 
dokumenty nie przybliżył nam 
podczas Sesji pełnej treści tej 
opinii? Czyżby, Panie Skarbni-
ku, nie była ona Pana zdaniem 
istotna? A może w RIO też nie 
rozumieją Pana myśli ekono-
micznej? Tam też są tylko „ce-

lebryci” i „krytykanci”?
Szanowni Państwo, analizując dane licz-
bowe obrazujące stan gminnych finansów 
rodzą się pytania: skoro jest tak dobrze, jak 
twierdzą Panowie Bąk i Mreńca, to dlacze-
go liczby tego nie potwierdzają? Skoro 
Pan Burmistrz Bąk – jak twierdzi Skarbnik - 
od początku kadencji racjonalizuje wydatki 
i obniża deficyty budżetu, dlaczego pod-
czas Jego krótkich „rządów” zadłuże-
nie Gminy się potroiło?
Tego typu pytania wielokrotnie już podczas 
sesji i komisji zadawaliśmy. Niestety, nie 
przyniosły rezultatu… 
Na stronie www.faktykety.pl zamieszczam 
pełną treść opinii RIO. Polecam lekturę, 
która nie jest miła, ale otwiera oczy.

Krzysztof Jan Klęczar
Radny Gminy Kęty

To jednak nie polityczne gierki
Czyli gorzka prawda na temat stanu gminnych finansów

Czy kęckie finanse muszą przypominać czarną dziurę?
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W dniu 22 stycznia 2013 r. oficjalny por-
tal internetowy Gminy Kęty zamieścił in-
formację pt. „Gmina Kęty pozyskała naj-
więcej środków unijnych w powiecie”. 
W materiale czytamy: Gazeta Krakowska 
w dniu 18.01.2013r. opublikowała ranking 
182 gmin Województwa Małopolskiego wg 
kryterium wielkości pozyskanych środków 
unijnych z sześciu wyspecyfikowanych pro-
gramów unijnych na lata 2007 -2013 w od-
niesieniu od mieszkańca.
 Pierwsze miejsce uzyskała gmina Gródek nad 
Dunajcem, która pozyskała 54 539 151, 79 zł, 
co dało 5 949, 51 zł w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca. Drugie miejsce zajęła gmina 
Sękowa 27 172 487, 29 zł – 5 546, 54 zł na 
jednego mieszkańca.  Trzecie miejsce zajęła 
gmina Muszyna 60 201 383, 51 zł – 5 134, 09 
zł na jednego mieszkańca.
Spośród gmin powiatu oświęcimskiego naj-
wyższe 8 miejsce osiągnęła gmina Zator, któ-
ra pozyskała 37 901 417, 84 zł z kwotą 4 093, 
73 zł na jednego mieszkańca, Chełmek zajął 
miejsce 15 miejsce – 46 028 824, 33 zł z kwo-
tą 3 520, 64 zł na jednego mieszkańca. Gmi-
na Kęty pozyskała znaczącą kwotę środków 

unijnych: 60 128 617, 29 zł, co w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca – 1 756, 09 zł, dało 
jej wysoką 48 lokatę wyprzedzając sąsiadów 
Andrychów (78 poz.), Oświęcim (114 poz.) i 
Wadowice (156 poz.).
Warto w tym miejscu przypomnieć naszym 
mieszkańcom największe inwestycje, które 
zostały zrealizowane przy pomocy tych środ-
ków unijnych:
• 43,6 mln PLN - Rozbudowa i modernizacja 
systemu ściekowego w  gminie Kęty,
• 3 mln PLN - Budowa sali gimnastycznej w 
Bulowicach,
• 3 mln PLN - Przebudowa przestrzeni Rynku 
w Kętach,
• 2,5 mln PLN - Programy edukacyjne dla 
szkół,
• 2,1 mln PLN  - Programy społeczne,
• 2, 6 mln PLN - Rozbudowa składowiska od-
padów,
• 0,5 mln PLN - Remont Dworku w Nowej 
Wsi,
• 0, 6 mln PLN - Wdrożenie usług elektro-
nicznych w Urzędzie,
• 0, 4 mln PLN - Kino cyfrowe w Domu Kul-
tury,
•  0, 3 mln PLN   - Obiekt sportowy w Malcu.

Do propagandy sukcesu obecnych władz Kęt 
można się przyzwyczaić i nic w tym dziwnego. 
Faktem jest, że Kęty pozyskały dużą kwotę, tj. 
ponad 60 mln PLN dotacji. Kwota, a także róż-
norodność zrealizowanych zadań świadczy, że 
okres kończącej się w tym roku perspektywy 
finansowej został właściwie wykorzystany.
Ale do tego faktu należy jednak dodać odrobi-
nę przemilczanej prawdy: Tak znaczące środ-
ki unijne niemal w całości zostały pozyskane 
przez poprzednie władze. 
I choć zdecydowana większość projektów zo-
stała przygotowana i przeprowadzona przez 
byłego burmistrza Romana Olejarza należy 
mieć nadzieję, że obecnej władzy nie zabrak-
nie pomysłowości, fachowości i chęci w po-
szukiwaniu unijnego wsparcia finansowego w 
nowym rozdaniu.
A gorzką prawdą jest, że kilka zadań z zapew-
nioną unijną dotacją nie znajdowało poparcia 
wśród obwieszczających dziś sukces. Obec-
nym władzom życzmy własnych sukcesów. 

Rafał  Ficoń
Radny Gminy Kęty

CZYJ TO SUKCES?
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Wstyd mi za swoją naiwność. Wsty-
dzę się, że tym artykułem przyznaję 
się do własnego błędu. Rozmawia-
jąc z sąsiadami okazuje się jednak, 
że wielu ludzi dało się nabrać tak 
samo jak ja.

W dużym sołectwie Gminy Kęty mieszkam 
od urodzenia. Pamiętam czasy przed Oleja-
rzem, pamiętam Olejarza i na długo popa-
miętam czasy Bąka. Dlaczego? Bo nikt nie 
lubi być oszukiwany.
Od polityki zawsze trzymałem się daleko. 
Wiedziałem tyle, co każdy inny przeciętny 
obywatel. Wszystko zaczęło się od wizy-
ty akwizytora. Odwiedzał kolejno chyba 
wszystkie domy we Wsi. Opowiadał, jak 
to w Gminie jest źle, że potrzeba zmian, że 
jest młody, prężny kandydat który sprawi, 
że w Gminie będzie się żyło lepiej. Że będzie 
uczciwie i sprawiedliwie.
Moja mama uwierzyła od razu, mnie prze-

konało świadectwo córki, że dyrektor szko-
ły, wykształcony, uprzejmy. Poczytałem 
artykuły w gazetkach, które dostałem pod 
kościołem. Poszedłem i zagłosowałem, od-
dając przy okazji głos na radnego, na wspo-
mnianego akwizytora. Zagłosowała też 
moja mama, żona i córka.
Byłem zdziwiony, że nie wygrał w pierwszej 
turze. Nie rozumiałem, dlaczego tylu ludzi 
zagłosowało na tego starego, wypalonego. 
Dziś już rozumiem.
Ale oczy otworzyły mi się tuż po wyborach. 
Miało być tak pięknie. Gmina dla miesz-
kańców, stanowiska dla fachowców.
Ale jakoś przed wyborami nie było mowy o 
zwalnianiu porządnych ludzi tylko za to, że 
zatrudnił ich poprzednik. Takich zwolnień 
było co najmniej kilka, ale jednego Panu 
Bąkowi nie daruję. Nie daruję mu Jasia Klę-
czara. Ja wiem, jak było naprawdę. Wiem o 
trybie Jego zwolnienia i kłamliwych tłuma-
czeniach. To, co zrobiliście, będzie się wam 
śniło po nocach, Panie Burmistrzu.

Mieli być młodzi i kompetentni zastępcy 
- gdzie oni są? Miała być walka z kolesiow-
stwem, a tymczasem w mojej wsi o urzędzie 
mówi się nasza klasa.
Miał Pan Bąk zabezpieczyć nas przed po-
wodzią, miał budować wały. Gdzie one są? 
Drogi nas wsi miały być przejmowane i as-
faltowane, gdzie one są? Miał to być nasz 
człowiek, miał nas szanować, a nawet nie 
ma odwagi się z nami spotykać.
To wszystko jedno wielkie kłamstwo. Miało 
być tak pięknie, a jak wyszło?
Żal mam do siebie, że uwierzyłem w te bajki 
o konieczności zmian, o układzie i agentach. 
Ale mam też żal do akwizytora, przy okazji 
mojego dalszego sąsiada. Mam nadzieję, że 
to przeczyta i dwa razy się zastanowi, za-
nim przed kolejnymi wyborami znowu do 
mnie zapuka. Bo nie będzie już tak miło jak 
jesienią 2010.
 

Jan
/Nazwisko do wiadomości redakcji/

Wierzyłem w Tomasza Bąka
Artykuł został przysłany do redakcji. Publikujemy go w wersji oryginalnej.



Wydaje się, iż w dobie kryzysu zwiększające się z roku na rok wydatkowanie publicz-
nych pieniędzy na promocję gminy Kęty jest nieracjonalne. I tak na przykład, w po-
przednich latach, wydatki na promocję kształtowały się następująco:

Gminne wydatki na promocję

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kwota

100.000,00 zł

100.000,00 zł

368.100,00 zł

541.731,00 zł

590.840,00 zł

731 540,00 zł

Wzrost % w stosunku 
do roku poprzedniego

-

0%

268,1%

ok. 47,2%

ok. 9,1%

ok. 23 %

Kadencja

Roman Olejarz

Roman Olejarz

Tomasz Bąk

Tomasz Bąk

Tomasz Bąk

Tomasz Bąk

Widać znaczący wzrost wydatków, bo aż o 268,1% na 
promocję gminy w roku 2011 wraz z objęciem urzędu 
burmistrza przez Tomasza Bąka. 
Analizując lata 2009 i 2010 w odniesieniu do roku 
2013 obserwujemy wzrost wydatków na promocję 
gminy o blisko 491% 
Porównując dane z sąsiednich gmin i powiatów, można 
powiedzieć, że jesteśmy liderem w wydawaniu pienię-
dzy publicznych na reklamę gminy. Poniżej przykła-
dowe zestawienie wydatków na promocję, jaką prezentowane poniżej jednostki samorządu 
terytorialnego przeznaczyły w swoich budżetach na rok 2013:

Samorząd

gm. Kęty

gm. Andrychów

gm. Porąbka

pow. Oświęcim

pow. Wadowice

Bielsko-Biała

Wydatki 
- bużet 2013

91 mln zł

108 mln zł

41 mln zł

159 mln zł

125mln zł

723 mln zł

Wydatki na pro-
mocję w 2013

590.840,00 zł

180.000,00 zł

104.000,00 zł

368.878,00 zł

100.000,00 zł

1 100.000,00 zł

Liczba
mieszkańców

33,8 tys.

43,8 tys.

15,3 tys.

53.6 tys.

37,5 tys.

174,5 tys.

Kwota na 
mieszkańca

17,43 zł

4,10 zł

6,80 zł

2,40 zł

0,63 zł

6,30 zł

Najmniej na promocję w roku 2013 wydał powiat Wadowicki – w przeliczeniu na  jednego 
mieszkańca – była to kwota 0,63 zł, najwięcej natomiast wydała Gmina Kęty, bo aż 17,43 zł 
na jednego mieszkańca. Nawet tak duże miasto jak Bielsko-Biała, które posiada budżet prawie 
8-krotnie większy od gminy Kęty, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydał na promocję w 
roku 2013 jedynie 6,30 zł.
Powyższe zestawienie poddaję pod rozwagę każdego mieszkańca gminy Kęty. Czy aż tak kosz-
towna reklama gminy jest nam potrzebna? Niepokój budzi poziom tego rodzaju wydatków w 
roku wyborczym - ponad 730 tysięcy! Czy tak wysokie fundusze na promocję mają sens, gdy 
deficyt budżtowy w 2014 r. ma przekraczać 9 milionów? Komu służy taka kosztowna i rozpasa-
na promocja, gminie czy burmistrzowi?

Wiesław Gawęda
Radny Rady Miejskiej w Kętach

Prywatna telewizja za 
publiczne pieniądze
Pieniądze z kęckiej promocji służą mię-
dzy innymi utrzymaniu prywatnej TV 
Kęty. Rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy 
(58 tys. w 2012 r.) kosztowały kęczan 
retransmisje Sesji Rady Miejskiej i wy-
wiady z burmistrzem. 
Dlaczego wydajemy tyle pieniędzy na pry-
watną telewizję, skoro np. w sąsiednim An-
drychowie, to samo, czyli retransmisje z sesji 
robią informatycy z urzędu? Zero kosztów. 
Na to pytanie burmistrz nie odpowiedział ni-
gdy, choć radni zadawali mu to pytanie kilku-
krotnie. Chcieli też się dowiedzieć, dlaczego 
oprócz tych 58 tys. burmistrz płacił jeszcze 
np. 14 217 zł w  2012 r. i potem 8 132 zł w 
2013 r.? 
Radny Rafał Ficoń w swoim piśmie do bur-
mistrza kilka razy pytał: „Ponownie proszę 
o podanie informacji na temat zadań zleco-
nych przez gminne jednostki organizacyjne 
i zakłady budżetowe z firmą VRpix Aneta 
Flisowska w roku 2012.”
Burmistrz odpowiada taką oto sprytną for-
mułką, a brzmi ona dokładnie tak: „proszę 
o sprecyzowanie użytego przez Pana pojęcia: 
szczegółowe informacje oraz wskazanie formy 
udostępnienia Panu danych, o jakie Pan wnio-
skuje.” 
Na kolejne pytania w tej sprawie burmistrz 
Bąk tak odpisał: (pomijam przydługi wstęp): 
„informuję, że Pana prośba dotyczy informacji 
przetworzonej. W związku z tym, zgodnie z art. 
3ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2OO1 r. Nr 112, poz. 1198 z 
poźn. zm.), proszę o wskazanie szczególnie 
istotnego interesu publicznego.”
Ostatnią część zdania wytłuściłem, aby 
zwrócić uwagę na to, że burmistrz chce znać 
„szczególnie istotny interes publiczny”, 
jaki może przyświecać radnemu, który drą-
ży temat. Cóż go to może obchodzić, skoro 
to sprawa burmistrza i pani Anety Flisow-
skiej. Burmistrz zdaje się nie rozumieć, że 
radny pyta o publiczne pieniądze, a nie pry-
watne wydatki pana Bąka. Pytając domaga 
się dostępu do informacji publicznej, do 
czego ma prawo nie tylko radny, ale każdy 
mieszkaniec.
Na początku ubiegłego roku krakowska 
Fundacja Stańczyka opublikowała ranking 
przyjaznych urzędów gmin województwa 
małopolskiego. Anonimowi ankieterzy zada-
jąc urzędnikom różne pytania ocenili urzędy, 
jaki jest w nich dostęp do informacji publicz-
nej. Na 183 pozycje Kęty zajęły 141 miejsce, a 
dla porównania sąsiedni Andrychów – pierw-
sze miejsce.
Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że pani 
Aneta Flisowska jest członkiem Stowarzy-
szenia „Miasto i Gmina XXI”, a więc partyj-
ną koleżanką pana Bąka. I dobrze na tym 
wychodzi.                                                        red.
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Do napisania tego felietonu sprowokowały mnie komentarze na kilku portalach, gdzie trwa ostra 
krytyka obecnego burmistrza.  Do takich portali – tego nie ukrywajmy – nalżą też „fakty Kęty”, 
gdzie i ja wpisuję komentarze. 

Czy leci z nami burmistrz?

Otóż od dawna widać, że prowadzona przy 
pomocy tych komentarzy publiczna debata, 
a nawet spory nie są symetryczne.  Z jed-
nej strony mamy radykalizujące się, coraz 
ostrzejsze poglądy na obecną władzę i nie-
malże całkowite milczenie z drugiej strony. 
Oczywiście nie spodziewam się, aby bur-
mistrz Bąk zaczął brać w tym udział, pisząc 
własne komentarze – jak zdążyliśmy to już 
zauważyć, on jest ponad tym. Ma do tego 
prawo i umiejętnie korzysta z przywile-
ju milczenia. Trzeba mu jednak przypo-
mnieć, że czasem warto się wsłuchiwać w 
takie, nawet dość przykre głosy. Sygnali-
zują one nie tylko oczekiwania społeczeń-
stwa, które go wybrało, ale też zniecierpli-
wienie mieszkańców.
Burmistrz nie musi odpowiadać sam, ma 
przecież do dyspozycji swój wydział pro-
mocji, który zarządza portalem „Info Kęty” 
i wydaje „Kęczanina”. Służą one, albo raczej 
powinny służyć do informowania, a pracu-
jący tam urzędnicy są rzecznikami burmi-
strza. Jeśli i oni udają, że nie dostrzegają 
mnożących się pytań, to jest już gorzej. Nie 
powiem, że milczą oni uporczywie, bo coś 
tam piszą. Kłopot w tym, że to nawet nie 
są tematy zastępcze, ale kompletnie margi-
nalne informacje: o pieskach, o imprezach, 
o urzędowych oficjałkach itp. Niewygod-
nych kwestii w ogóle nie dostrzegają, jak-
by zapomnieli, z jakimi hasłami kandydaci 
MiG szli do wyborów. 
Czyżby nikt w obecnym urzędzie nie do-
strzegał mnożących się pytań o budżet, o ko-
losalne wydatki na promocję, o chybione, a 
może i nie inwestycje, jak targowisko, o straż 
miejską i sens jej istnienia, o sposób rozwią-
zania sporu z człowiekiem, którego wywłasz-
czono, aby wybudować drogę, o to dlaczego 
z planu kanalizacji wyłączono Bulowice i 
Witkowice, o spór z pracownikami gminnej 
służby zdrowia... Jest tego znacznie więcej. 
Dlaczego nikt nie ze strony urzędującego 
burmistrza nie podejmuje tych tematów? 

Zamiast tego mamy dość śmieszne wywiady 
robione przez równie śmieszną „telewizję”, 
której burmistrz z urzędowej kasy płaci ko-
losalne pieniądze, i której już chyba nikt nie 
ogląda. Z tych wywiadów możemy się tylko 
dowiedzieć o dobrym samopoczuciu burmi-
strza, nic ponadto. Mamy też kolejne relacje 
z pobytu burmistrza w Krynicy na forum 
ekonomicznym, ale nic o tym, dlaczego za-
ciąga kolejne kredyty i każdy budżet wymaga 

wielokrotnych korekt in minus.
Już był tutaj podany przykład tego, jak bur-
mistrz odpowiada radnym, gdy ci na sesjach 
zadają pytania o wydatki, np. na wspomnia-
ną tutaj „telewizję”, którą prowadzi pani 
należąca do tego samego ugrupowania co 

burmistrz, do MiG XXI. Można to delikatnie 
nazwać unikami.
Wróćmy więc do komentarzy, bo radykalizu-
ją się z powodu narastającej społecznej fru-
stracji na tę urzędniczą obstrukcję. Ktoś na-
pisał na jednym z portali: „Obyśmy nigdy w 
Kętach nie doczekali władzy mającej związek 
z ludźmi piszącymi takie komentarze”. Trze-
ba na takie dictum odpowiedzieć, że to nie 
komentujący będą kandydować, oni pójdą do 
urn głosować! I pójdą z całym tym żalem, że 

ktoś ich przez cztery lata nie 
słuchał, mimo obietnic, że 
ktoś im zamknął usta likwi-
dując komentarze na „Info 
Kety”, że na zebraniach byli 
gaszeni np. słowami o tym, 
by nie kłapali paszczami. 
Można być „ponad”, ale nie 
można być głuchym. W polity-
ce, nawet lokalnej to choroba 
śmiertelna. 
Ciekawe, czy obecny burmistrz 
odzyska słuch w kampanii wy-
borczej? Czy już teraz nie widzi, 
że na spotkania z nim przycho-
dzi coraz mniej ludzi, że np. 
zebrania niektórych dzielnic to 
kompletne fiasko, totalna absen-
cja. Ludzie już głosują panie bur-
mistrzu, nogami. Ale co się tutaj 
dziwić, że nie chcą brać w tym 
udziału, skoro są ignorowani. Nie 
wystarczy raz na trzy lata zrobić 

im koncertu życzeń w postaci „bu-
dżetu obywatelskiego”, oni chcą wie-
dzy o stanie faktycznym np. gminnych 
finansów.
Bardzo jestem ciekaw, jak to bur-
mistrz Bąk się rozgada za kilka mie-
sięcy, jak odzyska swą elokwencję, jak 
będzie przekonywujący. Obawiam się, 
że to już nie wystarczy. Chyba każdy z 
nas śmieje się tylko raz z opowiedzia-
nego dowcipu, a za taki należy uznać 
obecną kadencję i wszystkie niespeł-
nione obietnice. Wtedy zadamy bur-
mistrzowi już tylko jedno pytanie: 
skoro jest tak świetnie, to dlaczego 
jest tak źle i mamy gminę na skraju 

bankructwa, z 50-milionowym zadłuże-
niem i 9-milionowym rocznym deficytem 
przy 100-milionowym rocznym budżecie?

Stary kęczanin

Burmistrz nie musi 
odpowiadać sam, ma przecież 

do dyspozycji swój wydział 
promocji, który zarządza 

portalem „Info Kęty” i wydaje 
„Kęczanina”. Służą one, albo 

raczej powinny służyć do 
informowania, a pracujący 

tam urzędnicy są rzecznikami 
burmistrza. 
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W kampanii wyborczej 2010 roku stowarzyszenie MiG XXI lansowało hasło „BIELANY SĄ WAŻNE”. Po prawie trzech latach 
obecnej kadencji można spróbować określić, co to znaczy.

Czy Bielany są ważne?

W budżecie na rok 2011 znalazło się zadanie 
„Zagospodarowanie terenu między Zespołem 
Szkolno – Gimnazjalnym a ośrodkiem zdrowia 
– projekt techniczny”. Na to zadanie zabezpie-
czono środki finansowe w kwocie 25.000 zł.
W trakcie roku zadanie zniknęło z budżetu. 
Trwało dość długo nim na pytania radnego i 
rady sołeckiej Bielan uzyskaliśmy odpowiedź, 
że środki pieniężne zostały przesunięte na 
zakup programu komputerowego Vulcan. 
Programu, który jak wiadomo okazał się nie-
przydatny i nie jest używany, a więc wydane 
pieniądze zostały zmarnowane. Projekt tech-
niczny nie został zrealizowany do chwili obec-
nej. W przeszłości zdarzały się takie prze-
sunięcia, ale zawsze w następnym budżecie 
zadanie wracało do wykonania. W tym przy-
padku tak się nie stało, pomimo przegłosowa-
nia wniosku na zebraniach wiejskich i stwier-
dzeniach Pana burmistrza, że „każdy wniosek 
zgłaszany przez mieszkańców jest ważny”.
W projekcie, oprócz wspólnego, dużego par-
kingu dla ośrodka zdrowia i ZSG miały zostać 
uwzględnione zewnętrzne boiska sportowe. 
Obecne boisko przyszkolne to wyasfaltowany 
plac, a więc miejsce wręcz niebezpieczne, gro-
żące użytkownikom kontuzjami. 
Istnieje w Bielanach lekkoatletyczny klub spor-
towy „Bielgim”, którego zawodnicy osiągają 
znaczące wyniki sportowe w swoich katego-
riach wiekowych. Wiadomości o tym zamiesz-
czały także gminne media.
Można stworzyć w ramach projektu obiekt 
do treningów lekkoatletycznych. Niestety 
od trzech lat cisza w tym temacie. Pozostaje 
stwierdzenie, że „BIELANY SĄ WAŻNE”.
Bielany są zagrożone powodziami. To zagro-
żenie jest trojakiego rodzaju: ze strony Maco-
chy,  Soły i opadów atmosferycznych. Podczas 
powodzi 2010 roku Bielany zostały zalane 
dwukrotnie. Raz wylała Soła, drugi raz obfite 
opady deszczu spowodowały zalanie i podto-
pienie ok. 300 budynków.
W Bielanach mamy świadomość, że powodzie 
będą się zdarzały i całkowite wyeliminowanie 
zagrożenia nie jest możliwe. Ale jest możliwe 
przeciwdziałanie i minimalizowanie strat. Po 
każdej powodzi można starać się zabezpieczać 
miejsca szczególnie zagrożone.
Po powodzi  w 2010 roku rada  sołecka na pi-
śmie przekazała do gminy wnioski. Do chwili 
obecnej brak odzewu. A wnioski to pokrótce:
1. Opracować  system odprowadzenia wód 
opadowych z terenu od Nowej Wsi i Malca do 
Kańczugi. 
Została opracowana koncepcja odprowadze-

nia wód opadowych i dalej nic się nie dzieje, a 
sama koncepcja nie rozwiązuje  problemu i ni-
czego nie zabezpiecza. Na dodatek nie wiado-
mo czy postulaty zawarte w koncepcji są moż-
liwe do zrealizowania. Nadmiar wody miałby 
być przerzucony pod drogą wojewódzką 948 
rowem wzdłuż drogi do żwirowni dalej przez 
pastwisko do Soły. Problem w tym, że w pasie 
drogowym znajdują się gazociąg, wodociąg i 
linia telekomunikacyjna. Nie sprawdzono czy 
technicznie można przejść pod tymi instala-
cjami,  zwłaszcza pod gazociągiem. Jeśli nie, 
trzeba pilnie szukać innego sposobu. W prze-
ciwnym razie każdorazowy duży opad spowo-
duje zalanie posesji w rejonie ulic Wierzbowa 
i Kańczuga jak to stało się w czasie ostatnich 
lipcowych opadów. Na szczęście opady na na-
szym terenie były krótkotrwałe, w przeciw-
nym razie byłby duży problem.
2. Odprowadzić  wody opadowe z terenu od 
Nowej Wsi do Bielan. 
Jest to zmeliorowany obszar ok.270 ha, z któ-
rego Rowem Bielańskim i Rowem przez Wieś 
odprowadzono wodę do Soły. Oba rowy długo 
nie konserwowane i nie czyszczone niedosta-
tecznie spełniały swoje zadanie. Po licznych 
monitach w roku 2008 rozpoczęto czyszczenie 
Rowu przez Wieś od ujścia w górę. Prace były 

prowadzone w wolnym tempie, po ok.100 - 
200m na rok. Na rok 2012 zwiększono środki 
i prace doszły w rejon szkoły w Bielanach. Po-
stęp był naprawdę znaczący, a same prace wy-
konane solidnie i fachowo. Mieliśmy nadzieję, 
że właśnie w takim tempie będzie prowadzo-
na konserwacja tego rowu. Nic z tego. Na rok 
2013 wstrzymano prace, pomimo posiadanej 
dokumentacji na odcinek do remizy strażac-
kiej. Zapewne prace ruszą w 2014. Wszak to 
rok wyborczy.
Bardzo niekorzystna jest taka przerwa, bo 
przy remizie nie kończy się sprawa związana 
z tym rowem. Pozostaje duży odcinek aż do 
połączenia Rowu Bielańskiego z Rowem przez 
Wieś łącznie z budową mostku w ciągu ulicy 
Plebańskiej.
3. Wykonać przepust o odpowiednim przekroju 
w nasypie drogi powiatowej na tzw. Starej Sole.
Droga powiatowa od mostu na Sole w kierun-
ku Sosinek biegnie po nasypie wykonanym 
jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku. 
Nasyp posadowiony jest prostopadle do kie-
runku nurtu rzeki i każdorazowe wylanie 
Soły powoduje spiętrzenie i skierowanie wody 
wzdłuż nasypu w kierunku Sosinek. Co praw-
da w nasypie znajduje się przepust okularowy 
wykonany z rur betonowych, ale przekrój tych 
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rur jest stanowczo za mały. Przed wykona-
niem nasypu woda, która w czasie powodzi 
nie mieściła się pod mostem w głównym 
nurcie, płynęła Starą Sołą drugim nurtem. 
Dzisiaj w czasie powodzi drugi nurt płynie 
pod Sosinkami bezpośrednio pod zabudo-
waniami. 
Zarządca drogi powiat oświęcimski wyra-
ził wstępnie zgodę na wybudowanie od-
powiedniego  przepustu,  jest pismo do 
mieszkańców, którzy także interweniowali 
w tej sprawie. Warunkiem jest partycypacja 
gminy w kosztach, jak to się dzieje zawsze 
w przypadku inwestycji powiatowej na te-
renie gminy. Z tego co nam wiadomo spra-
wa jest zawieszona i nie ma dalszego ciągu.
Pewnie do następnej powodzi. Wtedy znowu 
będzie pełna troska, zainteresowanie i obiet-
nice tak jak po 2010 roku, kiedy to p. Bąk 
obiecywał tanim?! kosztem zabezpieczenie 
przysiółka Sosinki przed zalewaniem. Miało 
to polegać na wybudowaniu jakiegoś wału 
czy też nasypu w rejonie ujęcia na Sole
Młynówki Oświęcimskiej. Żadne prace re-
gulacyjne czy zabezpieczające prowadzo-
ne na rzekach nie są tanie. Konieczne jest 
uzyskanie pozwoleń i to różnych. Admi-
nistratorem Soły jest RZGW w Krakowie. 
Wykonanie jakiejkolwiek pracy bez zgody 
administratora z mocy prawa jest niemoż-
liwe.
Dodatkowo teren, o którym mówimy znaj-
duje się w obszarze chronionym Natura 
2000, gdzie obowiązuje dyrektywa ptasia 
– siedliskowa dla 4 gatunków ptaków: śle-
powrona, bąka, bączka trzcinowego i jed-
nego gatunku mewy. To strefa migracyjna 
obejmująca koryto rzeki i wąski pas nad-
brzeżny. Są możliwe inwestycje na takich 
terenach, ale wymagana jest bezwzględnie 
analiza wpływu inwestycji na środowisko 
właśnie pod kątem obowiązującej dyrekty-
wy. A to także koszty.
Jednocześnie zmiana warunków wodnych 
na jednym brzegu rzeki powoduje także 
zmianę na drugim.
Zabezpieczając lewy brzeg można zwięk-
szyć zagrożenie na prawym brzegu. Ko-
niecznym byłoby opracowanie następnej 
analizy. I znowu koszty. Tak więc wmawia-
nie mieszkańcom, że tanim kosztem można 
zabezpieczyć się przed zalaniem to typowa 
„kiełbasa wyborcza”.
Co do pytania postawionego na początku to 
dla niektórych w roku wyborczym, a więc 
2014 Bielany znowu będą ważne, bo póki 
co są jakby mniej ważne.

Kazimierz Babiuch
Radny Rady Miejskiej w Kętach

Kierowcy mogą się już cieszyć nową drogą - 
łącznikiem pomiędzy ulicami Sobieskiego i 
Świętokrzyską w Kętach. Pierwsi z nich mieli 
okazję otrzymać z rąk burmistrza okoliczno-
ściowe prezenty, bo otwarcie jak zwykle odbyło 
się z pompą.
Sama droga liczy prawie 350 metrów i kosz-
towała niespełna 1,3 mln zł. W ramach za-
dania wybudowano asfaltową drogę wraz z 
chodnikiem, umożliwiającym poruszanie się 
rowerzystów. Postawiono 12 lamp oświetle-
niowych. Przebudowano wjazd do Biedronki 
i zjazdy do posesji, a także skrzyżowania łącz-
nika z ulicami Sobieskiego, Świętokrzyską 
i  Zieloną. Ponadto wykonano kanalizację 
deszczową. Przybudowano sieć energetyczną, 
teletechniczną i gazową. Wykonano również 
oznakowanie poziome i pionowe drogi. 
Wydawało  się,  że tym razem obejdzie się  bez 
uwag do przeprowadzonej inwestycji, tym-
czasem internautka na forum portalu www.
faktykety.pl zwróciła uwagę na bardzo ważny 
problem. Mianowicie, ktoś zapomniał o pie-
szych poruszających się ulicą Zieloną. 

Mieszkanka  zwraca uwagą, iż zapomniano o 
wyznaczeniu miejsca przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu łącznika z ulicą Zieloną. Space-
rujący ulicą Zieloną chcąc przejść na drugą  
część ulicy muszą wejść na skrzyżowanie. Po-
wyższy problem przedstawia zamieszczone 
poniżej zdjęcie. Ulica Zielona ze względy na 
mały ruch samochodowy jest chętnie wyko-
rzystywana przez mieszkańców okolicy do 
spacerów. Poruszają się po niej zarówno  ro-
dzice z dziećmi jak i osoby starsze.  Dla dzieci i 
dorosłych z centrum i wschodniej części mia-
sta Zielona umożliwia szybkie i bezpieczne 
dotarcie do  terenów rekreacyjnych nad Sołą 
oraz obiektów sportowych takich jak Orlik, 
Skatepark czy boisko Hejnału.  Liczni miesz-
kańcy z centrum miasta właśnie tą ulicą po-
dążają na poniedziałkowy targ. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych 
całkowicie zasadnym wydaje się wykonanie 
dodatkowego zadania, które polegałoby na 
wyznaczeniu miejsca przejścia dla pieszych. 
Zadanie to zostało przedłożone burmistrzowi 
do realizacji w 2014 r. 

51 Aneta 2013-11-06 20:07 
Może ktoś kompetentny odpowie mi na pytanie, jak bezpiecznie przejść przez skrzyżowa-
nie ulicy Zielonej z łącznikiem ulic Świętokrzyskiej i Sobieskiego? Na łączniku jest ścieżka 
rowerowa, są barierki, oznakowanie poziome i pionowe, ale nigdzie nie ma bezpiecznego 
miejsca na przedostanie się na drugą część ulicy Zielonej. Często spaceruję tą drogą z 
dziećmi, starszy syn nieraz mocno mnie wyprzeda, a teraz zrobiło się w tym miejscu po 
prostu niebezpiecznie. Chyba ktoś zapomniał o pieszych i o tym, że ulica Zielona jest ulicą 
głównie spacerową. - Taki wpis pojawił się na naszej stronie internetowej. Przyjrzeliśmy 
się sprawie. 

Kto zapomniał o pieszych?

Jeśli macie sprawę, której Urząd nie chce podjąć, albo 
stosuje tzw. spychologię, piszcie do nas na adres: 

redakcja@faktykety.pl
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Pełna treść wywiadu dostępna jest na stronie 
oświęcimskie24.pl. Dla osób o słabych ner-
wach w nawiasach podałem w którym mo-
mencie wywiadu z dokładnością do sekundy 
pada opisywana informacja.  
Pierwsze moje zdziwienie wzbudziło stwier-
dzenie, że rada (powiatu) jest bardzo fajna 
(2,47 min.).  No tak, są kumple można harat-
nąć w gałę, od czasu do czasu coś uchwalić. 
Jest fajnie. I jeszcze, że osoby zasiadające w 
radzie powiatu cyt. „som osobami bardzo od-
powiedzialnymi” (2,52 min.). 
Gdyby tak mówił dalej o bębnieniu na me-
czach, o tym, że „radni som super” itp. mógł-
bym to znieść. Ale nie, człowiek z kucykiem 
większym od głowy musi coś palnąć! Otóż Pan 
Jarek (układ dłoni podczas wywiadu taki sam 
jak u Prezesa imiennika) poinformował, że:
1. Otwarto 13 nowych oddziałów w przed-
szkolach (5,20 min.)
2. Gmina informatyzuje szkolnictwo za dota-
cję w wysokości 800 tys. zł (6,00 min. – 7,15 
min.)
3. Gmina jest dla mieszkańców (7,38 mn.)!!!!! 
- nie podał niestety nazwisk o których miesz-
kańców chodzi.
4. Nie podniesiono podatków od 3 lat i docho-
dy do budżetu wzrosły (8,06 min.), to skłania 
do osiedlania się w Kętach i zachęca inwesto-
rów do tego żeby inwestować w Kętach (8,26 
-8,30 min.).
Wynika z tego, że ni mniej ni więcej za czasów 
Burmistrza Tomasza Bąka stajemy się zieloną 
wyspą. Oczywiście wzbudziło to moją wrodzo-
ną  podejrzliwość, ponieważ chodząc i jeżdżąc 
po Kętach i miejscowościach naszej gminy, nie 
zauważyłem tych tłumów inwestorów i nowych 
mieszkańców. Dlatego też po wysłuchaniu tych 
informacji stwierdziłem, że muszę sprawdzić, 
jak to się ma do rzeczywistości. 
Chcąc potwierdzić lub zaprzeczyć tym sensa-
cyjnym jak dla mnie informacjom, rozpoczą-
łem poszukiwania. Po kilku minutach byłem 
już na stronie www.stat.gov.pl/bdl i oczom 
mym ukazała się Baza Danych Lokalnych 
tworzona na podstawie danych Głównego 
Urzędu Statystycznego. Czyli źródło danych 
niezależnych od UG i opozycji.
I co się okazało? Jak zwykle w przypadku 
Pana Jurzaka podał dane wybiórczo lub spe-
cjalnie w sposób  zmanipulowany. 
Zacznijmy może od końca.

Krawat Jarosława Jurzaka

Rzeczywiście od 3 lat nie podniesiono podat-
ku od nieruchomości i rzeczywiście wzrosły 
wpływy do budżetu z tego tytułu ale biorąc 
pod uwagę wielkość naszej gminy, to wzrost 
wpływów o około 600 tys. zł w 2012 r. należy 
uznać za symboliczny. Nie wynika to z tego, 
że Kęty stały się modne do osiedlania (o czym 
piszę później), ale m.in. z tego, że mieszkańcy 
naszej gminy pomimo kryzysu budują na po-
tęgę, co przedstawia poniższy wykres.

Jakiś czas temu Jarosław Jurzak dla portalu oświęcimskie24.pl udzielił wywiadu. Jako szara eminencja lokalnej władzy 
samorządowej mgr wuefista, niedoszły poseł na Sejm, dyrektor, przewodniczący koła PiS w Kętach,  przyjaciel Pani po-
seł etnograf mgr Beaty Szydło - jednym słowem człowiek orkiestra lubiący walić w bęben podczas meczów siatkówki 
podał kilka informacji, które wzbudziły moją ciekawość. 

Dodatkowo jeśli w tym okresie jakiś 
przedsiębiorca wybudował np. nową halę, to 
również wpłynęło na wysokość podatku od 
nieruchomości. 
Teraz może o tym napływie mieszkańców.
Liczba mieszkańców naszej gminy jest obecnie 
w stagnacji czyli odwrotnie niż twierdzi 
Pan radny. Występuje niewielki wzrost bo 
kilkudziesięcioosobowy, ale wynika to głównie 
z przyrostu naturalnego. 
Jak wygląda to na przestrzeni lat 2009-2012 
przedstawia poniższy wykres.

Natomiast saldo migracji czyli różnica pomię-
dzy liczbą osób meldujących się, a liczbą osób 
wymeldowujących się w danym roku już nie 
jest tak kolorowe, jak przedstawia radny.

Jak widać na powyższym wykresie w latach 
2009 – 2012 tylko raz przybyło nam miesz-
kańców.  Dokładnie 6 mieszkańców i było to 
w 2011 r.  
Teraz może o tych inwestorach. Ja nie zauwa-
żyłem w Kętach takiego ruchu jak w strefie 
ekonomicznej w Zatorze, ale słuchając Pana 
radnego można odnieść wrażenie, że to w Kę-
tach a nie w Zatorze jest strefa ekonmiczna. 
Co na ten temat mówią liczby? 
Mówią, że rzeczywiście w 2012 r. wzrosła licz-
ba podmiotów gospodarczych, ale niestety nie 
przekłada się to na ilość miejsc pracy. Wrost 
ten może wynikać z tego, że obecnie jednym 
z przyjętych modeli walki z bezrobociem jest 
namawianie bezrobotnych do zakładania firm 
za kredyt z PUP oraz rosnąca w czasach kry-
zysu plaga tzw. samozatrudnienia.

Jak już pisałem ilość nowych podmiotów 
gospodarczych nie generuje nowych miejsc 
pracy, a jeśli generuje to w niewystarczającej 
ilości, gdyż bezrbocie w Naszej Gminie rośnie, 
co przedstawia kolejny wykres. Zaznaczam, 
że dane z tego roku mogą być jeszcze gorsze.
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Powołany przez władzę „urzędas” nieposia-
dający doświadczenia kierowniczego i staran-
nego przygotowania merytorycznego, będzie 
najczęściej pastwił się na podwładnych i udo-
wadniał, że tylko on ma słuszną i jedyną ra-
cję.  System zarządzania szkołami powinien 
pasować do społeczeństwa opartego na pra-
wach, swobodach, obowiązkach i aktywności 
obywatelskiej a nie na zakazach, poleceniach 
i nieodpowiednich decyzjach. Szkoły i przed-
szkola powinny działać zgodnie z aktualną 
wiedzą psychologiczną, socjologiczną z za-
sadami etyki. Nie mogą być kreowane przez 
władze polityczne, lecz przez nas wszyst-
kich; nauczycieli, ekspertów, rodziców, 
uczniów. Mądrze prowadzone i zarządzane 
stawiają przede wszystkim na wyposażenie 
ucznia w konkretną wiedzę, potrzebną do 
życia i do dalszego rozwoju intelektualnego, 
zawodowego, obywatelskiego itp. a nie reali-
zują zachcianek politycznych.  W ostatnich 
trzech latach szkoły w gminie Kęty stały 
się własnością wąskiej grupy urzędników i 
polityków. To oni, a nie najbardziej zainte-
resowani decydują, czego potrzebuje umysł 
każdego ucznia, co ma robić nauczyciel, ja-
kich zakupów może dokonać dyrektor, jaką 
dyscyplinę sportu można w szkole uprawiać 
a jaką nie, jakie zajęcia dodatkowe mogą być 
realizowane, a jakie zlikwidowane, z których 
placówek oświatowych dziecko ma uczestni-
czyć w promowaniu wizerunku władzy, kto 
ma być przyjęty do pracy na stanowisko na-
uczyciela, a kto ma się z nią pożegnać, kto 
może skorzystać 
z urlopu dla pora-
towania zdrowia, 
a kto nie, z kim 
mogą spotykać 
się dyrektorzy i 
nauczyciele, a z 
kim nie etc. Ta-
kie zarządzanie 
oświatą jest perfekcyjnie realizowane w wie-
lu instytucjach hierarchicznych w państwach 
totalitarnych.
Sądziłem, że w wolnej i demokratycznej 
Polsce takie metody zarządzania to relikt 
przeszłości, który nigdy nie powróci. Po-
myliłem się. W ostatnich trzech latach to 
strach pomyśleć, jak zniewolone gminne 
szkoły i przedszkola są w stanie przygotować 
człowieka do życia w świecie wymarzonej 
wolności. Do wprowadzonej indoktrynacji 
szkół służy rozbudowany gminny system 
propagandy nazywany szumnie „promocją”, 
który wykorzystuje oświatę i środki społecz-

nego komunikowania, do uwiarygodnienia 
sprawujących władzę.  Celem przemyślanej 
i realizowanej indoktrynacji jest wywarcie 
takiego nacisku na dyrektorów placówek 
oświatowych, aby uczynić ich posłusznymi 
wykonawcami woli rządzących, całkowicie 
przekonać do słuszności ich postępowania i 
stłumić wszelki opór.  Angielski mąż stanu i 
filozof Francis Bacon, napisał; „Ten, kto nie 
jest z nami, jest przeciw nam. Kto nie jest 
przeciw nam, jest z nami”.

Chociaż żył na 
przełomie XVI 
i XVII wieku, 
to jego prze-
słanie jest na-
dal aktualne i 
perfekcyjnie 
realizowane w 
gminie Kęty.
Wierzę i mam 

głęboką nadzieję, że obecna władza przemi-
nie a szkoła pozostanie. 
Być może okaleczona, zniewolona, upolitycz-
niona, ale szkoła. Z liczną gromadą wspa-
niałych nauczycieli - wychowawców, którzy 
nie będą drżeć o własną pracę i przyszłość 
swoich najbliższych. Z rzeszą znakomitych 
rodziców, wspomagających szkołę, którzy 
organizują się i coraz częściej upominają się 
o swoje gwarantowane prawa. 

Belfer

Totalitarne zarządzanie oświatą?
Placówki oświatowe nie mogą być instytucjami centralnie sterowanymi przez 
nieudolnego, ale politycznego, urzędnika wywodzącego się z określonej partii 
politycznej.

Życie jest szkołą, szkołą miłości.  
Od nas wszystkich zależy,  
czy prawdziwie będziemy się jej uczyli,  
czy – zamkniemy się w lęku,  
strachu i trwodze o siebie i swoich najbliższych. 

Jak widać przedstawione dane statystyczne 
mówią co innego niż Pan radny pozwolił sobie 
stwierdzić podczas wywiadu, co jednak mnie 
osobiście nie dziwi. 
Nie odnoszę się do informacji dotyczącej in-
formatyzacji szkolnictwa bo kwota 800 tyś. zł 
dotacji jest tak mała, że przy takiej wizji (m.in. 
elektroniczny dziennik lekcyjny) i tak dużej ilo-
ści placówek może wyjść z tego kolejne gminne 
fatum, a o ilości otwartych nowych oddziałów 
w przedszkolach niech wypowiedzą się rodzice 
przedszkolaków, bo według mnie jeśli mamy 
13 nowych oddziałów to powinniśmy mieć 
kilkanaście jeśli nie powyżej 20 nowych etatów 
dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, 
bo w przeciwnym razie ryzykujemy bezpie-
czeństwem maluchów. 
Na koniec chciałbym przedstawić jeszcze jeden 
wykres, który zmroził mi krew w żyłach. Wszy-
scy wiemy, jak obecna ekipa zadłużyła w kilka 
lat naszą gminę. Niesety nikt albo prawie nikt 
nie mówi o tym, jakie z tym wiążą się koszty. W 
tej materii mamy do czynienia z prawie 300% 
(!!!) skokiem - oczywiście w górę - kosztów ob-
sługi w ciągu tylko 2 lat!!! Pozostawiam to bez 
komentarza.

Reasumując, mam nieodparte wrażenie, że 
rozpoczęła się już na dobre kampania wybor-
cza i powtarzanie jak mantrę, że dzięki Bur-
mistrzowi Gmina Kęty są miastem sukcesu i 
rozkwitu (jak magnolie na wiosnę). 
Niestety rzeczywistość jest zgoła inna co widzi-
my na co dzień i co pokazują liczby, których nie 
da się naciągnąć. Dlatego też Drodzy Miesz-
kańcy, pomimo zniechęcenia do obecnej wła-
dzy idźcie jesienią na wybory, żeby nie dopu-
ścić do sytuacji kiedy większość wybrana przez 
mniejszość decyduje o całości.

miro
Podejrzewam, że c.d.n.
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Ale działania wykorzystujące sport do antagoni-
zowania społeczności lokalnej zaczęły się w zasa-
dzie zaraz po wyborach. Z regularnością godną 
szwajcarskiego zegarka po każdym zwycięstwie 
„Kęczanina” na popularnych forach interneto-
wych pojawiają się kierowane między innymi 
pod moim adresem obraźliwe i prowokacyjne 
komentarze.
Czasami komentator stara się być dowcipny: 

„Proponuję komisję śledczą pod przewodnic-
twem Wisniowskiego, z udziałem Ficonia, Klę-

czara, Gawędy, Bryzka. Tylko oni są w stanie dojść do 
tego jak to się mogło stać!”, czasami jest mniej przyjem-

nie: „Krzysiu,Wiesiu i Rafałku informuje, że UMKS wczoraj wygrał 
z Radomiem. Co tym razem BARANY z opozycji napiszą o koniu?”… 
Ale mówiąc szczerze, czytając teksty na poziomie powyżej przyto-
czonych, jest mi przykro tylko z jednego powodu. I to nie z powodu 
ataków na moją osobę, do nich się już przyzwyczaiłem, bo startując 
w wyborach niejako sam się na nie zgodziłem. Robi mi się przykro 
widząc, jak  pewne grupy osób w sposób cyniczny starają się wyko-
rzystać sport do prowadzenia własnych, quasi politycznych rozgry-
wek.
W tym miejscu chciałem zwrócić się do kęckich sportowców, kibi-
ców oraz działaczy, którym próbuje się rysować obraz „opozycji” 
jako wrogów i winowajców całego zła. Szanowni Sportowcy, Sza-
nowni Kibice, Szanowni Działacze! Pytacie nas w komentarzach, jak 
się czujemy kiedy „Kęczanin” wygrywa? Odpowiadam – bardzo do-
brze! To, że nie błyszczymy w świetle fleszy i na każdym meczu nie 
pozujemy z szalikiem do zdjęć nie oznacza, że nie kibicujemy Naszej 
drużynie! Kiedy „Kęczanin” wygrywa, czujemy radość i dumę, ale 
taką samą radość i dumę czujemy, gdy wygrywają zawodnicy „Hej-
nału”, „Tempa”, „Sokoła” czy „Niwy”. A szczególną radość ja osobi-
ście odczuwam wtedy, kiedy widzę na treningach różnych dyscyplin 
dziesiątki dzieci, dla których sport to codzienny sposób spędzania 
wolnego czasu.
 W niektórych kręgach mówi się z pogardą, że „opo-
zycja” to wrogowie sportu. Proszę mi przypomnieć, 
czy kiedykolwiek ja lub ktokolwiek z naszych rad-
nych negatywnie wypowiedział się o jakimkolwiek 
klubie sportowym? Nie. Pytam więc, w czyim in-
teresie jest rozpowszechnianie tego typu pomó-
wień? Czy wrogami sportu należy określić tych, 
którzy oczekują równego traktowania wszystkich 
dyscyplin i jasno określonych i zgodnych z prawem za-
sad finansowania sportu, które w równym stopniu dotyczą 
wszystkich klubów?
I jeszcze odrobina prywaty: czy to, że w wielu kwestiach formalno-
prawnych zdarza mi się mieć odrębne zdanie od niektórych działa-
czy klubów sportowych oznacza, że jestem wrogiem tych klubów i 
ich zawodników oraz kibiców? Nie. Nie, bo gdyby tak było, analo-
gicznie każdy kto krytykuje PZPN powinien być nazwany wrogiem 

polskiej piłki! Poczuwacie się Państwo, bo ja nie?! 
To nie my jesteśmy winni temu, że o kęckim sporcie mówi się ostat-
nio sporo i niekoniecznie dobrze. Łączenie sportu z polityką zawsze 
źle się kończy, czego koronnym przykładem jest sprawa naszych 
kęckich „radnych-prezesów”. Po co przyszli do Rady Miejskiej? My 
od początku mówiliśmy, że pewnych funkcji po prostu łączyć nie 
wolno. To wynika wprost z zapisów ustawy. Były przecież dobre 
przykłady. Po objęciu mandatu radnego Karol Wadoń dobrowolnie 
zrezygnował z kierowania LKS „Zgoda” Malec. Dało się?! Bo prze-
pisy są jednoznaczne. Nie może być tak, że sportowe czy jakiekol-
wiek inne sukcesy upoważniają do łamania prawa albo stawiania 
się ponad nim. Przecież nie trzeba być prawnikiem żeby widzieć, że 
kiedy ten sam człowiek jako radny głosuje za przyznaniem dotacji, 
jako prezes tą dotację otrzymuje, a jako trener ma z niej wypłacone 
honorarium, to coś jest nie w porządku.  I można było tę sprawę za-
łatwić bez zbędnego rozgłosu, a Pan Wadoń pokazał w jaki sposób. 

Ale skąd, zainteresowani Radni nie widzieli problemu, podob-
nie Pan Wiceburmistrz, gminny Mecenas i Przewodniczący 

Rady. Z nas zrobiono krzykaczy i awanturników, a zain-
spirowani wypowiedzią burmistrza Bąka koledzy zamiast 
posłuchać i podziękować wytoczyli nam sprawy karne. I co 
teraz mają do powiedzenia? Wojewoda i sztab jego praw-
ników to też krzykacze i awanturnicy? Oni też są wroga-

mi kęckiego sportu i robią to wszystko z zawiści? Może im 
wszystkim też trzeba założyć sprawy?

Przytoczone wyżej przykłady jednoznacznie potwierdzają starą 
prawdę. Niech sport pozostanie sportem, a polityka polityką. Tak na 
szczeblu lokalnym, jak i krajowym. Bez względu na to, czy się to ko-
muś podoba, czy nie, I liga „Kęczanina” to bezsprzecznie wielki suk-
ces. Sukces zawodników, trenerów, działaczy i wszystkich Kęczan!  
Ale  sukces sportowy, nie polityczny! I takim niech pozostanie.

Krzysztof Jan Klęczar

Między sportem a polityką
W ostatnim czasie w Kętach bardzo dużo dyskutuje się na temat sportu. Z jednej strony mamy informacje miłe 
i radosne, głównie za sprawą sukcesów UMKS Kęczanin, z drugiej strony bardzo przykry cykl upadków kęckiego 
Hejnału. Niepokojące jest to, że od czasu poprzedniej kampanii wyborczej sport nieustannie przeplata się z lokalną 
polityką, a apogeum tego działania jest wybiórcze finansowanie konkretnych klubów, a wręcz sekcji sportowych 
oraz głośna ostatnio sprawa stwierdzenia przez wojewodę małopolskiego łamania prawa przez trzech radnych-
prezesów klubów sportowych i wezwanie do wygaszenia ich mandatów.
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Od kilkunastu miesięcy trwa spór o man-
daty trzech radnych Gminy Kęty: Marka 
Błasiaka, Antoniego Mojżesza i Jerzego 
Rybackiego. 
Opozycja uważa, że wymienieni radni sprawu-
ją swe mandaty z naruszeniem prawa samorzą-
dowego – są radnymi i zarazem prezesami klu-
bów sportowych, które prowadząc działalność 
gospodarczą, korzystają z mienia gminnego. 
Sprawę skierowali do Wojewody Małopolskie-
go. Wojewoda Jerzy Miller uznał, że osoby te 
nie mają prawa sprawować mandatów radnych 
i skierował do Rady Miejskiej wniosek o wyga-
szenie mandatów wspomnianym radnym. Nie 
stało się tak, bo obronili ich koledzy z koalicji. 
Teraz ruch należy do wojewody, który w trybie 
administracyjnym ma odwołać Błasiaka, Moj-
żesza i Rybackiego.
Warto przeczytać pisma, bo pokazują dużo 
więcej, niż mogłoby się wydawać. Wojewoda 
nie ma najmniejszych wątpliwości, że panowie 
Błasiak, Mojżesz i Rybacki pełniąc swoje 
funkcje jako radni i zarazem prezesi naruszyli 
Art. 24f. (Ustawy o samorządzie gminnym z 
1990 r.), który mówi: „Radni nie mogą pro-
wadzić działalności gospodarczej na własny 
rachunek lub wspólnie z innymi osobami z 
wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, 
w której radny uzyskał mandat, a także zarzą-
dzać taką działalnością lub być przedstawicie-
lem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej 
działalności.” Koniec kropka. 
Dalsze przepisy mówią, że gdyby taka sytuacja 
zaistniała w chwili objęcia mandatu, to nowy 
radny ma trzy miesiące na podjęcie decyzji: 
zostaje radnym, czy pełni nadal poprzednią 
funkcję, w tym przypadku prezesa i zrzeka się 
mandatu. Nasi radni tego nie zrobili.
Na taką właśnie zaistniałą sytuację w piśmie do 
wojewody zwrócili uwagę radni kęckiej opozycji.
I tu mamy pierwsze kuriozum. Otóż radni, któ-
rych sprawa dotyczy uznali to za pomówienie 
i o taki czyn oskarżyli swych kolegów z Rady 
Miejskiej, którzy wysłali pismo do Urzędu Wo-
jewódzkiego. Co więcej, zawiadomili wojewo-
dę, że w tej sprawie, ich zdaniem bezzasadnego 
oskarżenia wytoczyli sprawę karną. A skoro 
taka sprawa się toczy, to niech wojewoda się 
wstrzyma z decyzjami. Po co tak? Ano po to, 
aby wstrzymać postępowanie administracyj-
ne, obronić swoje mandaty. Prosty zabieg, bo 
zgodnie z procedurami prawnymi postępowa-
nie w sprawach cywilnych zostaje wstrzymane, 
gdy w tej samej kwestii toczy się postępowanie 
karne. I nie miejcie złudzeń, zaczęło się ono, 
a radni „oszczercy” byli przesłuchiwani przez 
policję i prokuraturę. 
Niestety radnym-prezesom nic nie pomogło, 
bo wojewoda uznał, że nie może mieć to 
wpływu na postępowanie administracyj-
ne. I nadal słał ponaglenia do podejrzanych o 
łamanie ustawy o samorządzie gminnym, ale 
też i do władz gminy. Mieli wyjaśnić wszyst-
kie okoliczności. Wszystko to – a zwłaszcza 

udzielanie informacji przez podmiotowych 
radnych i Gminę - trwało wiele miesięcy. Urząd 
Wojewódzki z powodu opieszałości radnych i 
Urzędu Miejskiego musiał nawet prosić o do-
datkowe informacje Urząd Skarbowy i Sąd Re-
jonowy. Dlatego decyzja zapadła dopiero po 14 
miesiącach od złożenia pierwszego pisma. 
Przypomnijmy też, jaki był stosunek kęckiego 
urzędu do całej sprawy. Pytani o to włodarze 
gminy, np. zastępca burmistrza Dariusz Lasz-
czak (absolwent administracji gospodarczej!) 
kwitował sprawę tak: „Ja nie widzę konfliktu 
interesów.” (wypowiedź dla Gazety Krakow-
skiej). Czy zdecydował w tym momencie fakt, 
że radni ci należą do tego samego ugrupowania 
„Miasto i Gmina Kęty XXI”, co wiceburmistrz i 
burmistrz? Obrona po linii partyjnej, czy opi-
nia prawnika?
Kolejny smaczek w sprawie jest taki, że radnych 
Błasiaka, Mojżesza i Rybackiego repre-
zentował w sprawie… gminny prawnik, 

adwokat Maciej Harat. Mam wątpliwości w 
tej kwestii, bo myślę sobie, że skoro tak jest, to 
i urząd nie jest tu bezstronny. A chyba powi-
nien? Może się mylę, może prawnik zatrudnio-
ny w Urzędzie Miejskim może po godzinach 
bronić radnych?
Równie ciekawe w całej sprawie są umowy, ja-
kie reprezentowane przez opisywanych tutaj 
radnych stowarzyszenia sportowe zawierały z 
gminą. 
Oto przykład. UMKS „Kęczanin” zawarł z Gmi-
ną Kęty umowę na jej promocję, przez napisy 
na strojach sportowych i wywieszanie banne-
rów w czasie meczów. Za napisy na spodenkach 
czy koszulkach gmina hojnie wypłaciła, niczym 
komercyjna firma, prawie 50 tys. zł, za rok ta-
kiej promocji. Ciekawe, jaką wymierną korzyść 
mogą mieć kęczanie z tego, że na strojach kilku 
sportowców grających na gminnej hali jest na-
pis „Gmina Kęty”? Nawet jeśli w strojach tych 
występują w Poznaniu czy w Pcimiu, to kto z 
tego Pcimia przyjechał do Kęt i wydał tu zło-
tówkę, skuszony napisem na gatkach? Wiem, 
kibice „Kęczanina” powiedzą nam, że w ten 
sposób ich ulubieńcy „rozsławiali Kęty”. Za 
50 tysięcy? Za taką sumę można zrobić półgo-
dzinny film o Gminie Kęty i więcej powie on o 
naszym 700-letnim mieście, niż logo na majt-
kach. Ale może znowu się mylę?

Przypomnimy, że kęczanie od trzech lat pró-
bują uzyskać informację od burmistrza, na co 
idzie prawie ponad półmilionowy budżet pro-
mocyjny Kęt? Teraz już wiemy, m.in. na pomoc 
klubowi partyjnego kolegi. A kiedy pada ar-
gument, że tenże UMKS to klub uczniowski i 
uczy siatkówki setki dzieci w kilku szkołach, to 
jak to się ma do 50 tys. wydanych na napisy, co 
z tego mają ci uczniowie? Co mają z tego, że na 
gminnej hali wisi baner „Gmina Kęty”?
Teraz kolej na Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ten 
brał od „Kęczanina” 1800 zł rocznie (2011) 
za wynajmowanie hali sportowej – 40 godzin 
miesięcznie. Mało, bo wychodzi na godzinę 
poniżej 5 zł. Śmieszne, zwłaszcza dla tych, 
którzy za tę samą halę, a nawet połowę jej po-
wierzchni płacą kilka razy więcej. Jakby tego 
było mało, to OSiR też płacił „Kęczaninowi”… 
za swoją promocję – 2000 zł rocznie. Kto tu 
robił lepszy interes? Nie zapominajmy, że hala 
jest gminna, wybudowana za gminne fundusze 
i za takie same – płynące z naszych podatków 
– jest utrzymywana. A pierwszoligowy „Kęcza-
nin” to już zawodowy klub.
Rozumiem miłosierdzie gminy, ale w sytuacji, 
gdy dotyczy ono zawodowego klubu, którego 
prezesem jest radny, to już mam wątpliwości, 
czy wszystko jest OK. I takie wątpliwości mieli 
radni opozycji, a teraz podzielił je wojewoda i 
zawnioskował wygaszenie mandatów radnych-
prezesów.
Radni Błasiak, Mojżesz i Rybacki nie godzą się 
ze stanowiskiem wojewody i z pomocą swych 
kolegów, radnych koalicji na razie obronili 
swoje stołki w Radzie Miejskiej. Sesja, podczas 
której do tego doszło przypominała kabaret, z 
udziałem kibiców i rodzin wspomnianych rad-
nych. Radnym, którzy zgłosili wniosek do wo-
jewody dostało się od „donosicieli” na „takich 
fajnych chłopaków”. Jakby prawo nie miało 
tutaj nic do rzeczy. 
Mimo to w oczach wielu kęczan radni Błasiak. 
Mojżesz i Rybacki utracili twarz, nie tylko nie 
umiejąc oddzielić jednego od drugiego, ale 
wykazując się też niewiedzą na temat ustawy 
samorządowej. Nadal sprawują swe mandaty, 
nadal korzystają z mienia gminy, nadal podej-
mują decyzje, które w swych konsekwencjach 
służą im samym a nie mieszkańcom gminy.

Emenem

Dlaczego trzej radni powinni stracić mandaty

Z ostatniej chwili
Na początku stycznia tego roku Wo-
jewoda Małopolski podjął decyzję i 
w trybie administracyjnym wygasił 
mandaty radnych Błasiaka, Mojżesza 
i Rybackiego. Nie wiemy, jak wobec ta-
kiego obrotu sprawy zachowają się ci 
trzej radni. Najbliższe dni pokażą, czy 
będą się odwoływać i z uporem tkwić 
w Radzie Miejskiej Kęt.
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Oto jak wygląda wymiana kadr w Kętach, 
po przejęciu władzy przez Tomasza Bąka. 
Kto kogo zastąpił i ilu „młodych i zdol-
nych kęczan” zatrudnił nowy burmistrz. 
Podajemy fakty, wnioski pozostawiamy 
czytelnikom.
Urząd Gminy:
1) Skarbnik: Grażyna Zontek – Wojciech 
Mreńca
2) Wydział Infrastruktury Społecznej: 
Zbigniew Jarosz - Jarosław Jurzak
3) Sekretarz Gminy: Zbigniew Pilarczyk - Je-
rzy Fraś zamieszkały  w Chrzanowie (zmarł w 
ubiegłym roku), p.o. Janusz Jurzak zamiesz-
kały w Kętach, obecnie Ewelina Jura – Bączek 
zamieszkała w Bulowicach
4) Wydziału Promocji i Rozwoju (nowy wy-
dział z kolosalnym budżetem) -  Karina Zoń
Jednostki Gminne
1) Dom Kultury w Kętach: Grażyna Bułka 
-  Krzysztof Balawender, zamieszkały w Le-
gnicy
2) Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach: 
Krystyna Kusak -  Jadwiga Bakalarska, za-
mieszkała w Pisarzowicach
3) Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego 
w Kętach: Zbigniew Matejko – Marta Tylza – 
Janosz zamieszkała w Czańcu
4) Miejski Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji: Jan  Klęczar  - Sławomir Drewniany, 
zamieszkały w Czańcu
5) Przedsiębiorstwo Komunalne Komax:   
Grzegorz Dybał - Tomasz Grzybowski, za-
mieszkały w Czańcu 
6) Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Kętach: 
Szymon Krawczyk -  Mirosław Smolarek, za-
mieszkały w Grojcu 
7) Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej: 
Jerzy Kmiecik - Krzysztof Fert zamieszkały w  
Dąbrowie Górniczej
30 czerwca 2011r. w Gminnym  Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Kętach na stanowisku 
dyrektora były zatrudnione dwie osoby: le-
karz – Jerzy  Kmiecik oraz menadżer Krzysztof 
Fert.  Taka niezrozumiała wręcz patologiczna 
sytuacja powstała, ponieważ od dnia 1 lipca 
2011 r. zatrudnienie Pana Ferta  na stanowisku 
dyrektora z pominięciem procedury konkurso-
wej byłoby niemożliwe. Pan Krzysztof  Fert  nie 
spełniał kryteriów wymaganych na stanowisko 
dyrektora gminnej służby zdrowia.
Powołanie na stanowisku dyrektora kęckiego 
ośrodka zdrowia osoby bez kwalifikacji me-
dycznych spowodowało konieczność utwo-
rzenia dodatkowego etatu zastępcy dyrektora 
odpowiedzialnego za sprawy medyczne.

W odniesieniu do 
zmian na stano-
wiskach prezesów 
gminnych spół-
ek komunalnych 
Komax i MZWiK 
powtórzyła się ta 
sama procedura:
1. Wymiana całego 
składu rady nad-
zorczej
2. Natychmiastowe 
odwołanie przez 
nową radę nadzor-
czą doświadczo-
nych prezesów (na 
pierwszym posie-
dzeniu bez moż-
liwości wnikliwej 
analizy dokumen-
tów firmy, sytuacji 
finansowej czy 
struktury organiza-
cyjnej)
3. Po w o ł a -
nie nowego prezesa 
zarządu z pominię-
ciem  procedury 
konkursowej już podczas pierwszego posie-
dzenia.
W przypadku zmian na stanowiskach dyrek-
torów Domu Kultury  i Biblioteki w Kętach 
należy zwrócić uwagę na tryb wypowiedzenia 
umowy o pracę. Burmistrz Tomasz Bąk zasto-
sował najcięższe działo – art. 52 KP mówi, że 
pracownika można odwołać bez wypowiedze-
nia: 1. z powodu ciężkiego naruszenia przez 
pracownika podstawowych obowiązków pra-
cowniczych. Tym samym zniszczył dalszą 
karierę zawodową zwolnionych , zasłużonych 
dla gminnej kultury pań. Ostatecznie w obli-
czu skierowania sprawy do sądu pracy, swoje 
haniebne zachowanie T. Bąk wytłumaczył… 
„oczywistą omyłką pisarską”.
Po co to wszystko piszemy? Aby tu na koniec 
przypomnieć, co Tomasz Bąk mówił w swojej 
gazetce wyborczej „Czas” 16.11.2010: Na za-
kończenie jeszcze jedna, ale bardzo ważna 
dygresja. Straszenie Bąkiem, który po wy-
granych wyborach będzie przeprowadzał 
czystki i zwolnienia jest wyłącznie elemen-
tem tzw. brudnej i dość nieudolnej kampa-
nii wyborczej, prowadzonej przez obecne 
władze starające się o reelekcję. Nie jest 
odkryciem, że siłą każdego zespołu nie 
może być wyłącznie lider, a już z pewnością 

nie będzie nim autokrata i lokalny despota. 
W wielu teoriach zarządzania za oczywiste 
uznaje się stwierdzenie, że każda grupa 
jest tak silna jak najsłabsze z jej ogniw. 
Scedowanie wielu ważnych decyzji na śred-
ni szczebel zarządzania powoduje, że wielu 
ludzi czuje się odpowiedzialnymi za swoje 
działania i zwiększa zaangażowanie w 
służbie na rzecz lokalnej społeczności. Nic 
tak nie wpływa na jakość świadczonej pra-
cy jak poczucie własnej podmiotowości i 
samodzielności. Olbrzymi potencjał, który 
tkwi w kompetentnych i wykształconych 
urzędnikach, pedagogach i pracownikach 
nareszcie musi zostać wykorzystany. Zbu-
dowanie teamu, który zostaje porwany do 
działania wspólną wizją przyszłości, jest 
na pewno możliwe w oparciu o zdecydowa-
ną większość obecnych zasobów ludzkich 
w gminie. Ale nie wolno czekać bez końca. 
Bo przecież każda następna kadencja bez 
zmiany lidera powiększy tylko pokłady 
rutyny, poczucia ograniczenia, bezradno-
ści, oglądania się za siebie i strachu przed 
władzą.
Tak miało być, a tak jest, jak widać.

Materiał został nadesłany do redakcji

„Nie straszcie Bąkiem” - tak mówili
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