
    Z przyjemnością oddajemy 
w Wasze ręce drugi numer 
biuletynu „Fakty Kęty”. 
    Ogromne zainteresowanie, 
z jakim spotkał się pierwszy 
numer naszej gazety jest 
dla nas powodem do dumy, 
ale i trudnym wyzwaniem. 
Głęboko wierzę, że tematyka 
poruszona w tym numerze 
również sprosta Państwa 
oczekiwaniom.
    W „Faktach Kęty”, które teraz 
macie w rękach poruszamy 
szereg istotnych kwestii, 
wśród nich informacje z prac 
Rady Miejskiej, podejmowane 
stanowiska, polemiki i 
komentarze. W numerze nie 
brakuje również felietonów 
oraz artykułów w swej tematyce 
dalekich od lokalnej polityki. 
    Podobnie jak w pierwszym 
numerze, w naszych tekstach 
podajemy dużo konkretnych 
faktów i liczb. Staramy się 
możliwie często posługiwać 
cytatami. Przypominamy, 
co nam - Mieszkańcom 
obiecywano. Staramy się nie 
moralizować. Jako swoją misję 
traktujemy przedstawianie 
faktów, które często są 
przemilczane. Wyciąganie 
wniosków pozostawiamy 
Czytelnikom.

Krzysztof Jan Klęczar
Redaktor Naczelny Biuletynu

Fakty Kęty

Szanowni 
Czytelnicy! 

gazeta bezpłatna

 Czy burmistrz Bąk jest człowiekiem wiarygodnym?

Piszemy o tym, o czym nie piszą gminne media - u nas nie ma cenzury!

 Czas przestać żyć na kredyt! - mówił T. Bąk. I co?

 Jak to jest z kęckimi mediami pod kuratelą władzy.

 Kamieniec - złoty interes, ale nie dla Gminy Kęty.

 Pieniądze na sport, ale też dla kolegów...

 Kto i jak dostaje lekką ręką gminne pieniędze

 Dlaczego hala w Malcu została zamknięta?

 Ponadto listy, polemiki, felietony.

Potrafi pięknie mówić,  zwłaszcza w kampanii,
niestety z realizacją obietnic jest już o wiele gorzej. 

Zamiast podjąć oszczędności, „domyka” 
budżet Gminy ponad 9-milionowym kredytem.

W „Kęczaninie” nawet listy od czytelników 
są cenzurowane i przykrawane do tezy.

Dlaczego gmina sprzedała atrakcyjny teren
za sumę kilkukrotnie niższą, niż można było uzyskać?

Jak dzielone są fundusze na sport.
Dlaczego są równi i równiejsi? Bo są kolegami?

Już nie tylko znajomi, ale nawet członkowie rodziny 
próbują stać się beneficjentami hojności burmistrza.

Wybudowana w czynie społecznym hala
stoi dziś zamknięta, bo nie ma pieniędzy na naprawę dachu.

www.faktykety.pl
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Pierwszy wydany w wersji papierowej numer biuletynu „Fakty Kęty” trafił już 
do większości zainteresowanych Mieszkańców. Długo dyskutowaliśmy, jaką 
przyjąć formę kolportażu, aby nie naruszając prywatności czytelników skutecz-
nie do nich dotrzeć. 
Byli już – i pewnie wkrótce znów się uaktywnią - w Gminie Kęty tacy, którzy 
swoje materiały rozdawali w niedziele pod kościołami. My, co do zasady tej 
formy nie popieramy, stąd podjęliśmy decyzję o kolportażu bezpośrednio do 
Państwa skrzynek pocztowych. Składając serdeczne podziękowania wolonta-
riuszom, którzy brali udział w kolportażu biuletynu mamy nadzieję, że przyjęta 
przez nas forma jest dla Państwa akceptowalna.
Zdajemy sobie sprawę, że gazeta nie dotarła do wszystkich. Choć nakład na-
prawdę był duży, zapotrzebowanie przerosło nasze oczekiwania. Tych, dla któ-
rych zabrakło przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. 
Z relacji osób zaangażowanych w kolportaż biuletynu wynika,  że nasza inicja-
tywa spotkała się z Państwa zainteresowaniem. Wielu wolontariuszy spotkało 
się wręcz z serdecznym i ciepłym przyjęciem. Za wszelkie wyrazy sympatii i 
uznania serdecznie dziękujemy!
Dotarły do nas także niepokojące sygnały. Z relacji Mieszkańców wiemy, że 
co najmniej w dwóch sołectwach zaraz po naszych wolontariuszach przecho-
dziła druga grupa, która wyciągała i zabierała gazetki niedokładnie włożone do 
skrzynek lub zostawione między szczebelkami płotów. Czy byli to zwykli wan-
dale? Dlaczego to robili? Czy może komuś zależy na tym, by do Mieszkańców 
docierały tylko wybrane informacje? 
Pragniemy serdecznie podziękować za wszystkie listy, e-maile, telefony i sms
-y, jakie do nas w ostatnim czasie napłynęły. Dziękujemy za słowa oraz da-
leko idące deklaracje wsparcia, sugestie oraz wszelkie merytoryczne uwagi. 
Państwa aktywność utwierdziła nas tylko w przekonaniu, że nasze działania są 
celowe i społecznie oczekiwane.

Redakcja

Od Redakcji
Retoryczne pytanie?

Podczas  lutowej Sesji Rady  Miejskiej w 
Kętach jeden z mieszkańców zabierając 

głos zwrócił się do burmistrza Bąka:

„Panie Bąk, burmistrzu, proszę 
mi zwrócić kasę za kampanię 

wyborczą, pańską”.

Wdaje się, że tak postawiona kwestia winna 
doczekać się reakcji adresata. Czy mam rację?

Przez ostatnie lata opozycja w Kętach wielokrotnie była atakowa-
na. Na jednej z sesji zostaliśmy zaliczeni przez burmistrza oględ-
nie mówiąc do grona osób niekulturalnych. Wśród takich znaleźli 
się ludzie związani z kulturą od dawna. Najbardziej jaskrawym 
przykładem jest zaliczenie do tego grona Pani Marii Karaim. Pani 
Marylka jak zdrobniale zwracają się do niej znajomi i Jej wycho-
wankowie jest animatorką kultury, wielokrotnie wyróżnianą pre-
stiżowymi nagrodami i przypięcie tej Pani miana osoby niekul-
turalnej jest pospolitą głupotą. A jak to jest z kulturą pana Bąka? 
Czy do kulturalnego można zaliczyć zachowanie podczas jednej 
z ubiegłych sesji, gdy pan Bąk podniesionym głosem na grani-
cy krzyku prezentował swoje stanowisko przy okazji nazywając 
przeciwników krytykantami i rozrabiaczami? Z uwagi, że wśród 
radnych są kobiety i osoby sporo starsze od pana Bąka pytam 
co wspólnego z kulturą ma takie zachowanie? Uważam, że nic, 
a wręcz jest brakiem kindersztuby. Kolejny raz pan Bąk pomylił 
salę sesyjną z korytarzem szkolnym. Podniesiony głos może onie-
śmielać  młodzież (chociaż śmiem bardzo wątpić), ale na pewno 
nie zadziała na ludzi dorosłych. Zastanawiam się jaki cel przy-
świecał panu Bąkowi? Czy naprawdę jest tak naiwny, że liczył na 
zastraszenie kogokolwiek na sali sesyjnej? Na tejże „głośnej” sesji 
pan Bąk zarzucił opozycji także brak woli współpracy. Współpra-
cy swoiście pojmowanej jak mieliśmy okazję niejednokrotnie się 
przekonać – ja mówię, wy słuchacie i głosujecie. Bo to ja i tylko 
ja wiem co dla gminy najlepsze. Na takie stawianie sprawy zgo-
dy nie ma. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że i pan Bąk był w 
opozycji. Ale on w swoich wystąpieniach był zawsze konstruk-
tywny. No wręcz wzór do naśladowania. Czyżby? Proszę bardzo 
przykłady. Wniosek pana Bąka o nadanie rynkowi w Kętach na-
zwy Jana Pawła II. Nie przekonały wnioskodawcy argumenty, że 

nazwy nadaje się placom a nie rynkom, nie przekonały protesty 
właścicieli firm zlokalizowanych w rynku, że zmiana adresu to 
zmiana wszystkich dokumentów, pieczątek itp. I duże koszty. Nie 
przekonało nawet to, że Kęty uhonorowały Papieża nadając nazwę 
Jego Imienia nowo wybudowanej ulicy. A przebudowa kęckiego 
rynku? Ile to było krytyki, a to granitowa pustynia, a to przesu-
nąć pieniądze na budowę wałów przeciwpowodziowych. Pan Bąk 
jako ówczesny radny doskonale wiedział, że takie przesunięcie nie 
jest możliwe. To były pieniądze pomocowe i można je było wyko-
rzystać tylko do przebudowy rynku lub zwrócić. Smaczku sprawie 
dodaje fakt, że na pytanie Pani Redaktor z Lata z Radiem w cza-
sie Dni Kęt o wykorzystanie środków unijnych pan Bąk wówczas 
już burmistrz wskazał „ chociażby ten piękny rynek”.  A sprawa 
nadania nazw ulicom w Malcu? Jednej z ulic nadano nazwę por. 
Jasieńskiego. Jak najbardziej zasadnie, bo na tej ulicy por. Jasień-
ski w strzelaninie został ciężko ranny, aresztowany i zamordowa-
ny w obozie Auschwitz. Pan Bąk obstawał przy innej nazwie. A 
sprawa ośrodka zdrowia? Był sprzeciw wobec tej budowy. Pan 
Bąk również był przeciwny. W 2010 roku budowa była w stanie 
surowym zamkniętym. Pozostały prace wykończeniowe. Po wy-
granych wyborach pan Bąk już jako burmistrz wstrzymał prace. 
Po roku powrócono do koncepcji, dokończono budowę i oddano 
obiekt mieszkańcom. Jednak przez rok trzeba było ponosić kosz-
ty zabezpieczenia nieukończonego budynku. To tylko nieliczne 
przykłady na „konstruktywność” p. Bąka jako „opozycjonisty” w 
Radzie Miejskiej.
Takich kwiatków można znaleźć więcej, ale po co? To niczego już 
nie zmieni. 

Kazimierz Babiuch
Radny Gminy Kęty                                                                                            

Jak to z kulturą bywa
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Coraz częściej zadawane jest mi pytanie, a także moim bliskim i współpracownikom, 
dotyczące mojego startu w jesiennych wyborach samorządowych.
Przy okazji dyskusji na ten temat, zdarza mi się słyszeć różne, mniej lub bardziej praw-
dziwe informacje dotyczące mojej osoby, mojej pracy zawodowej i moich planów na 
najbliższą przyszłość.  Tym krótkim oświadczeniem chcę wątpliwości rozwiać. 
Istotnie, obecnie pracuję w Krakowie. Przez osiem lat pracowałem w strukturach Uniwer-
sytetu Rolniczego, zajmując kolejno stanowiska kierownika Akademickiego Centrum Kul-
tury, kierownika Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dyrektora Centrum Transferu 
Technologii. Jednocześnie zarządzałem projektami, wykonywałem obowiązki pełnomoc-
nika Rektora UR ds. funduszy europejskich, a w latach 2012 – 2013 prezesa zarządu spółki 
celowej Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.  Obecnie, w 
strukturach Uniwersytetu pozostaję na urlopie bezpłatnym, zostałem bowiem powołany w 
skład zarządu spółki Krakowski Park Technologiczny, czyli krakowskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej. 
Nie ukrywam, że zawodowo jestem człowiekiem spełnionym, a wykonywana praca daje 
mi satysfakcję tak w aspekcie merytorycznym, jak i finansowym. 
Nie jest jednak tajemnicą, że choć wielokrotnie sugerowano mi przeprowadzkę do Kra-
kowa, takiej decyzji nie podjąłem. Kęty nie są dla mnie – jak sugerują złośliwi – tylko 
sypialnią. Kęty to Mój Dom. Kęty to Gmina mojego dzieciństwa, mojej młodości i mam 
nadzieję – mojej przyszłości. Z Kęt co rano wyjeżdżam do pracy, i do Kęt codziennie 
wracam. Tu żyli i pracowali moi przodkowie, tu mieszka moja rodzina. Tu – nie w Kra-
kowie - udzielam się społecznie, tu wypełniam mandat radnego i to właśnie z Kętami 
chcę związać swoją przyszłość: osobistą, rodzinną ale i zawodową.
Mając powyższe na uwadze, jednocześnie odpowiadając na pytanie, które nurtuje część 
Mieszkańców informuję, iż w jesiennych wyborach samorządowych zamierzam ubiegać 
się o stanowisko burmistrza Gminy Kęty. Kiedy przyjdzie czas kampanii wyborczej, z 
przyjemnością przedstawię założenia swojego programu.
I chociaż są osoby, dla których to trudne do zrozumienia, już wielokrotnie pisałem, że dla 
mnie służba Gminie i Mieszkańcom jest dobrem nadrzędnym w stosunku do „pełnienia 
funkcji”, „robienia kariery”,  czy „zarabiania dużych pieniędzy”. Jeśli więc taka będzie 
wola wyborców, jesienią bez żalu położę na szali dotychczasową „karierę”, a także wy-
nagrodzenie sporo wyższe niż to, przysługujące burmistrzowi Gminy Kęty. 
Szanowni Mieszkańcy, nie jest sztuką tylko krytykować. Sztuką jest przedstawić roz-
wiązania alternatywne. Do tego się przed Państwem zobowiązuję. O reszcie, przy 
urnach zdecydują Wyborcy.

dr inż. Krzysztof Jan Klęczar

Podjąłem decyzję
Wśród tematów, które poruszamy w 
tym numerze biuletynu są tematy do-
tykające codziennej działalności Rady 
Miejskiej, ale są też problemy porusza-
ne przez Państwa w nadsyłanych do 
nas listach, a także temat przewodni, 
dotyczący problematyki bezwzględ-
nego zwalczania przez burmistrza i 
jego otoczenie wszelkich przejawów 
„nieposłuszeństwa”. Wiemy, że poru-
szony problem dotyka nie tylko nas – 
radnych, ale także wielu Mieszkańców 
Gminy Kęty oraz osób zatrudnionych 
w jednostkach zależnych od Urzędu.
Nasz sprzeciw, wobec praktyk stoso-
wanych przez obecnych gospodarzy 
Ratusza sprawia bowiem, że na każ-
dym kroku jesteśmy bezpardonowo 
atakowani. Wobec braku argumentów 
merytorycznych, orężem naszych prze-
ciwników stają się plotki, pomówienia, 
niedopowiedzenia… Niepokornych 
radnych oraz Mieszkańców straszy się 
procesami sądowymi. Łagodniejszą 
formą „persfazji” są publiczne poucze-
nia (podczas sesji, komisji, zebrań) i 
uniemożliwianie uczestnictwa w im-
prezach kulturalnych, patriotycznych i 
sportowych.  
Aby nie ulegać nasilającej się propagan-
dzie, zachęcamy Państwa do prześledze-
nia choćby strony faktykety.pl, gdzie 
publikujemy nasze stanowiska, oświad-
czenia, projekty uchwał. Zachęcamy do 
zapoznania się ze stanowiskami podej-
mowanymi przez zarządy dzielnic. Tam 
jest napisane czarno na białym: kto, jak 
i w czyim interesie działa.
Bo czego Mieszkańcy od nas oczeku-
ją? Jeśli ciężkiej pracy, merytorycz-
nych wystąpień podczas sesji i komisji, 
bezpośredniego wsparcia i alternatywy 
wobec działań i postaw reprezentowa-
nych przez obecnych włodarzy - stara-
my się robić wszystko, żeby tym ocze-
kiwaniom sprostać. Lecz jeśli ktoś 
oczekuje krzykliwej propagandy spod 
znaku wulgarnych obelg, wybijanych 
szyb, kilofów i palonych opon niech 
nie liczy, że my się do tego poziomu 
zniżymy. W naszej opinii nie tego dziś 
Kętom potrzeba. 
Wierzymy, że już niebawem Miesz-
kańcy ocenią nas na podstawie tego, 
co przez cztery lata robiliśmy, a nie 
tego, co o nas mówią i piszą krzyka-
cze żądni „władzy” lub panicznie się 
utraty owej „władzy” obawiający.

Opon nie będziemy palić!
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W wielu artykułach i wywiadach, które 
raz po raz ukazują się w mediach lokal-
nych burmistrz Gminy Kęty Pan Tomasz 
Bąk oraz Jego współpracownicy przeko-
nują opinię publiczną, że ich rządy są 
czasem walki z gminnym zadłużeniem, 
racjonalnej gospodarki finansowej i 
ścisłej kontroli wydatków publicznych. 
Słowa Pana burmistrza są bardzo prze-
konujące, przeczą im jednak fakty.
Pan Bąk szedł do wyborów pod hasłem 
walki z zadłużeniem Gminy. Już po wy-
granych wyborach, wymieniając swoje 
sukcesy po roku sprawowania urzędu 
pisał między innymi tak: (…) Najwyższy 
czas przestać żyć na kredyt. Nie może-
my finansować wydatków bieżących 
kredytem. Należy je dostosować do re-
alnych możliwości finansowych gminy 
(…) [Tomasz Bąk, Czas nr 9 (21) – gru-
dzień 2011]
Na temat polityki finansowej burmistrza, 
w podobnym tonie chętnie wypowiadał 
się również skarbnik Gminy. Wróćmy jed-
nak do faktów:
Kondycja finansowa Gminy Kęty na ko-
niec poprzedniej kadencji władz samorzą-
dowych była dobra. Potwierdzają to nie 
puste słowa, ale liczby: zadłużenie gminy 
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło 
21mln. 64,3 tys. PLN, Na rok 2011 pozo-
stała ponadto kwota środków wolnych w 
wysokości 6 mln. 797,2 tys. PLN jako nad-
wyżka budżetowa z roku 2010. 
Realne zadłużenie gminy Kęty na koniec 
2010 roku było niższe o wartość nadwyż-
ki, i wynosiło 14 mln. 267,1 tys. PLN
I taki dług Pan Bąk zastał. Wszem i wobec 
ogłosił, że czas z tym gigantycznym dłu-
giem walczyć. Wymienił w Gminie skarb-
nika i zabrał się do pracy.
A oto efekty: W kolejnych latach kadencji 
Pana Bąka zadłużenie Gminy rosło, aby w 
planie na rok 2014 sięgnąć niespotykanej 
w historii naszej Gminy kwoty 
49 mln. 283 751,98 zł.
 Liczby są bezwzględne: w ciągu kadencji 
Tomasza Bąka zadłużenie Gminy wzrosło 
o 35 mln. 022 651,98 zł, czyli ponad trzy-
krotnie. 
Jako radni obserwujemy więc sytuację 
kuriozalną: Pan burmistrz twierdzi, że 
wszystko jest pod kontrolą, Pan skarbnik 
zapewnia, że jest dobrze, a Regionalna 
Izba Obrachunkowa bije na alarm i suge-

ruje niezwłoczne obniżanie wydatków bie-
żących… 
Często Pan Bąk twierdzi także, że dług 
jest winą poprzednich władz. Ten pogląd 
publicznie wyraża też część radnych. Nie 
sposób z tym dyskutować, po raz kolejny 
podaję więc fakty:
Wskaźnik „maksymalnego zadłużenia”, 
określony zapisami ustawy o finansach 
publicznych wynosi 60%. Na koniec po-
przedniej kadencji w Gminie Kęty relacja 
długu do dochodów (art. 170 ustawy) wy-
niosła 26,1 %. Na koniec roku 2013, przy 
zadłużeniu na poziomie 40 milionów wy-
nosiła około 55%. A przypominam: na ko-
niec 2014 Pan Bąk zaplanował zadłużenie 
w wysokości ponad 49 milionów. Pytanie, 
ile wtedy wyniesie wartość wskaźnika po-
zostawiam bez odpowiedzi.
Na koniec ostatni wątek. W dyskusjach 
padają argumenty, że jak się inwestuje to 
trzeba się zadłużać. Zgoda, dlatego jestem 
w stanie zrozumieć zadłużenie poprzednich 
kadencji. Konsumowano środki unijne, 
trzeba więc było zabezpieczyć wkład wła-
sny. Wszystko to rozumiem, sam od kilku 
lat realizuje liczne działania współfinanso-
wane ze środków UE, znam te mechani-
zmy. Abstrahując od celowości inwestycji 
realizowanych przez Pana Bąka – nie temu 
służy ten tekst – pytam jednak, gdzie poszły 
te pieniądze. Analizując współfinansowane 
inwestycje tej kadencji: etap modernizacji 
Młynówki Czanieckiej, Skate Park, Targo-

wisko, Łącznik Świętokrzyska – Sobie-
skiego, dalsza informatyzacja Urzędu, 
jeszcze kilka drobnych zadań…
Choć nie ma tego zbyt wiele, nawet gdy-
by to wszystko zliczyć, to jak to się ma 
do inwestycji realizowanych w ubiegłych 
kadencjach? Czy wkład własny tych in-
westycji „przejadł” ponad 35 milionów? 
Absolutnie nie, one w sumie, w całości 
nie kosztowały nawet połowy z tego! 
Piszę to, by zwrócić Państwa uwagę na 
kolejny przykład manipulacji i bezczel-
ności, jakim jest w mojej opinii próba 
usprawiedliwiania gigantycznego zadłu-
żenia koniecznością współfinansowania 
„inwestycji”. Niestety, prawda jest bar-
dziej brutalna. I Pan Bąk w cytowanym 
na wstępie wywiadzie sam zwraca na to 
uwagę: wydatki Gminy powinny być do-
stosowane do realnych możliwości. 
Szkoda, że Pan Bąk zapomina o tym, 
doprowadzając między innymi do 
wzrostu wydatków na promocję o po-

nad 700 %. Może przyczyn tak gigan-
tycznego długu należy szukać w opu-
blikowanym niedawno rejestrze umów 
zawieranych przez Gminę? Pan Bąk 
przypomina również, że „najwyższy 
czas przestać żyć na kredyt” Szkoda, że 
nie pomyślał o tym, gdy zaplanował na 
rok 2014 kolejny, ponad dziewięcio mi-
lionowy kredyt. 
My, jako radni zwracaliśmy na to uwagę 
wielokrotnie, a szczególnie wyraźnie przy 
okazji kolejnych uchwał budżetowych. 
Wtedy nas wyśmiewano i lekceważono, a 
dziś przepowiadane przez nas skutki lek-
komyślności i niekompetencji w wyda-
waniu publicznych pieniędzy próbuje się 
„zwalić” na poprzedników. Pytam więc re-
torycznie: kto jest winny katastrofalnemu 
stanowi gminnych finansów? Pan Mreńca 
twierdzi, że żadnej katastrofy nie ma. Pan 
Bąk twierdzi, że winni są poprzednicy. 
Liczby zaś mówią zupełnie coś innego. 
Pytanie, co bardziej przekonuje każdego 
z Państwa: liczby czy piękne słowa? Jest 
to kolejny przykład, gdzie słowa bur-
mistrza Bąka nie pokrywają się z Jego 
czynami. Czy jest bowiem wiarygodnym 
człowiek, który jednego dnia, do gaze-
ty mówi „najwyższy czas przestać żyć 
na kredyt”, a drugiego zamiast podjąć 
oszczędności „domyka” budżet Gminy 
ponad 9-cio milionowym kredytem?
 

Krzysztof Jan Klęczar

Czas przestać żyć na kredyt
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Czyny, nie słowa…
Już niebawem burmistrz Tomasz Bąk roz-
pocznie wyborczy maraton. Znowu składane 
będą obietnice i roztaczane wspaniałe wizje. 
Pan Bąk potrafi pięknie mówić, niestety z re-
alizacją obietnic jest już o wiele gorzej. Przed-
stawiamy wybrane cytaty z wypowiedzi pana 
Bąka z wyborów 2010, z krótkim komenta-
rzem.
Oto pierwszy cytat: Wielkimi krokami zbli-
żają się wybory samorządowe. Nie trzeba śledzić 
kalendarza wyborczego, wystarczy wyglądnąć 
za okno. Im bliżej wyborów tym więcej maszyn 
budowlanych przy pracy. Ilość wykładanej kost-
ki brukowej i płyt kamiennych jest odwrotnie 
proporcjonalna do upływu czasu do wyborów – 
im mniej czasu, tym więcej bruku. Władza łudzi 
się, że wyborcy to kupią i być może poprą przy 
urnach. A swoją drogą, gdyby wybory odbywały 
się dwa razy częściej, to z pewnością w naszej 
gminie zrobiono by dwa razy więcej. Brzmi do-
brze, ale normalne to nie jest (…) Tomasz Bąk 
Czas nr 4 (16) – wrzesień 2010
Kwoty wydatków majątkowych planowane 
przez pana Bąka w kolejnych jego autorskich 
budżetach przedstawiają się następująco: 
rok 2012 -13 720 112 zł, rok 2013 - 12 
259 191 zł i wreszcie rok 2014 -19 401 
345 zł. 
Czyżby kumulacja wydatków majątkowych w 
2014 r., okupiona ponad dziewięciomiliono-
wym deficytem i blisko pięćdziesięciomilio-
nowym długiem nie miała związku z jesien-
nymi wyborami? Może rzeczywiście wybory 
powinny być co dwa lata?
Klub Radnych „Miasto i Gmina Kęty XXI” Rady 
Miejskiej w Kętach – w składzie: Przewodniczą-
cy Klubu Tomasz Bąk, członkowie: Józef Nycz, 
Lesław Kuźma, Janusz Kruczała, Dariusz Ga-
węda – w dniu 10 września 2010r. złożył w Biu-
rze Rady Miejskiej w Kętach projekt uchwały, 
której celem jest rezygnacja ze sprzedaży przez 
Gminę Kęty nieruchomości przy ul. Kościuszki 
1. (…) Obecna próba przeprowadzenia trzecie-
go przetargu (tym razem ustnego) jest nieza-
sadna i niecelowa. Obniżona została cena wy-
woławcza nieruchomości, co naraża gminę na 
sprzedaż majątku znacznie poniżej wartości. 
Tomasz Bąk Czas nr 4 (16) – wrzesień 2010
Już jako burmistrz Tomasz Bąk nie tylko 
od trzech lat próbuje sprzedać tę samą nie-
ruchomość, ale jeszcze obniża jej cenę. Po-
nadto sprzedał lub próbował sprzedać wiele 
innych gminnych nieruchomości: tereny na 
„Kamieńcu”, willę przy ul Sobieskiego czy 
kamienicę Rynek 13, którą od sprzedaży 
ocalił tylko sprzeciw Rady Miejskiej. 
Idźmy dalej.
(…) Umiem współpracować z ludźmi i słuchać 
ich zdania. Potrafię postawić na swoim i prze-

konać do własnych racji innych. O człowieku 
najlepiej świadczy jego praca. (…) Aktywność, 
pracowitość i życzliwość są cechami, za które 
cenią mnie moi współpracownicy. Spotkania i 
rozmowy są moim żywiołem, jestem wszędzie 
tam, gdzie wymaga tego potrzeba i zwykła 
przyzwoitość. Nie zapominam skąd się wywo-
dzę i kogo reprezentuję. Jestem uczciwy i lojal-
ny. Od lat wierny tym samym ideałom i war-
tościom. Na Gminę Kęty zawsze będę patrzył 
oczyma jej mieszkańca, a nie urzędnika.(…) 
Wiem, że samorząd lokalny ma służyć miesz-
kańcom, nieść pomoc i przede wszystkim nie 
przeszkadzać! Tomasz Bąk, Czas nr 5 (17) – 
październik 2010
Ten cytat dedykuję pracownikom podległym 
panu Bąkowi, zwłaszcza fragment o słu-
chaniu zdania innych i nie przeszkadzaniu. 
Również mieszkańcom zdarzyło się usłyszeć 
podczas zebrań z nimi, że „mielą jęzorem”. 
Coś o straszeniu.
 (…) Na zakończenie jeszcze jedna, ale bardzo 
ważna dygresja. Straszenie Bąkiem, który po 
wygranych wyborach będzie przeprowadzał 
czystki i zwolnienia jest wyłącznie elementem 
tzw. brudnej i dość nieudolnej kampanii wybor-
czej, prowadzonej przez obecne władze starają-
ce się o reelekcję (…) Nie jest odkryciem, że siłą 
każdego zespołu nie może być wyłącznie lider, a 
już z pewnością nie będzie nim autokrata i lo-
kalny despota (…) Tomasz Bąk Czas nr 6 (18) 
– listopad 2010
To kłamstwa i oszczerstwa! Trudno będzie żyć w 
gminie, w której rządzić będzie ten sam, nienawi-
dzący i bojący się ludzi burmistrz. Tomasz Bąk, 
Czas Wydanie Specjalne – grudzień 2010
Tworzy się mit o masowych zwolnieniach w urzę-
dzie, stwarza się poczucie zagrożenia w szkołach, 
przedszkolach, ośrodku zdrowia, wodociągach, 
KOMAX-ie, i wielu innych jednostkach(…) To-
masz Bąk, KĘCZANIN nr 12, grudzień 2010
(…) zamierzam „zwolnić” z piastowanej funk-
cji Pana Romana Olejarza. Swoje funkcje mogą 
także stracić Pani Anna Gacek-Bilczewska, Pa-

nowie Błażej Banaś, Zbigniew Pilarczyk i Zbi-
gniew Jarosz, których uważam za współod-
powiedzialnych za złe funkcjonowanie gminy. 
Jak sam Pan widzi, trudno nazwać to maso-
wym zwolnieniem. Tomasz Bąk, KĘCZANIN 
nr 12, grudzień 2010
Po wyborze Tomasza Bąka na burmistrza 
zmieniono w całości składy rad nadzorczych 
MZWiK i Komaxu. Wyrzucono ze stano-
wisk kierowniczych wielu zasłużonych dla 
Gminy ludzi, w tym: Zbigniewa Pilarczyka 
(Urząd Gminy), Zbigniewa Jarosza (Urząd 
Gminy), Grażynę Zątek (Urząd Gminy), 
Grażynę Bułkę (Dom Kultury), Krysty-
nę Kusak (Biblioteka), Jerzego Kmiecika 
(GZOZ), Jana Klęczara (MZWiK), Grzego-
rza Dybała (Komax), Szymona Krawczyka 
(OSiR). Nie wspominam już o dyrektorach 
szkół czy zasłużonych i kompetentnych 
pracownikach spoza kadry kierowniczej. 
Czy Państwo też uważają, że to była brudna 
kampania?
Coś o otwartości na głosy mieszkańców.
To gmina jest dla mieszkańców, nigdy odwrot-
nie. Urząd musi działać w bezpośredniej blisko-
ści obywatela. Przeświadczenie, że mieszkańcy 
sołectw i dzielnic znają lepsze sposoby rozwią-
zania swoich problemów niż urząd, musi być 
wpisane w faktycznie funkcjonujące zasady 
lokalnej demokracji i decentralizacji władzy. 
Tomasz Bąk, Czas Wydanie Specjalne – gru-
dzień 2010
Podaję fakty: notoryczne lekceważenie stano-
wisk kęckich Zarządów Dzielnic, narzucanie 
jednostkom pomocniczym swojej woli czy też 
„kwiatki” w stylu ostatnich prób sprzedaży 
drogi w Nowej Wsi. To się nazywa poszano-
wanie głosu mieszkańców.
Zaufanie?
Razem musimy odbudować wzajemne zaufanie i 
pokonać to zło, przecież człowiek jest najważniej-
szy. Moja ukochana, niestety już nieżyjąca bab-
cia zawsze powtarzała: „pamiętaj wnuku, aby 
nikt przez ciebie nie płakał”. Tomasz Bąk, Czas 
Wydanie Specjalne – grudzień 2010
Jak do słów Pana Bąka ma się zwolnienie tylu 
ludzi? A wręczanie zwolnienia dyscyplinarne-
go tłumaczone potem „omyłką pisarską”? Jak 
nazwać zachowanie wobec radnych, mówie-
nie podniesionym głosem, lekceważenie czy 
wręcz groźby („niech pan pamięta, że jest pan 
pracownikiem gminnego zakładu”)?
Szkoda, Panie Bąk, że nie wziął Pan so-
bie do serca mądrych słów Babci. Przez 
ostatnie cztery lata osobiście poznałem 
wielu ludzi, którzy przez Pana płakali.

KK

Czy burmistrz Tomasz Bąk jest człowiekiem wiarygodnym?
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List przesłano do redakcji. Publikujemy go w wersji oryginal-
nej. Nadmieniamy, iż przez Autorkę zostaliśmy poinformowani, 
że redakcja „Kęczanina” odmówiła publikacji tego listu.

W tym roku ogólnopolskim świętem Orkiestry był dzień 12 stycznia 
2014 r., tak, ale nie w Kętach. W naszym kochanym miasteczku za-
brakło ludzi dobrej woli aby zgłosić odpowiednio wcześnie akces do 
udziału w WOŚP.
Jestem mieszkanką Kęt od 1957 r., identyfikuję się z tym środowi-
skiem. Jednak bywają sytuacje, które mnie bulwersują, jak ta którą 
chcę opisać.
W niedzielę ,12 stycznia wyszłam z domu ok. godziny 11 aby spełnić 
społeczny obowiązek i wesprzeć wdowim groszem WOŚP. Jednak moje 
wielkie chęci skończyły się na poszukiwaniu wolontariuszy m.in. przy 
kościele parafialnym, przy klasztorze, na rynku miasta, w pobliżu KDK 
i biblioteki. Wszędzie żadnych śladów orkiestry. Przypadkowo trafiłam 
na dwóch nastolatków w rynku i zapytałam, czy nie widzieli wolonta-
riuszy WOŚP, odpowiedzieli ku mojemu zaskoczeniu że absolutnie ni-
gdzie nie spotkali. Zapytałam idąc dalej czy ich szkoła brała udział w 
akcji czerwonych serduszek, odpowiedzieli ponownie że niestety  nie.
Moje pytanie brzmi: dlaczego nie uczestniczyły w WOŚP szkoły, pla-

cówki kultury, harcerstwo, związki sportowe czy inne organizacje 
pożytku społecznego. Nie chce mi się wierzyć, by nikomu nie przy-
szło do głowy by włączyć się w tę akcję. To przynajmniej dziwne, że 
na mapie Polski istnieje mała biała plama o nazwie Kęty. Wstyd, to 
jedyne co mi się kojarzy z takim zachowaniem.
Szkoda, że nie wykorzystano kolejnej okazji by zwrócić uwagę mło-
dzieży na takie ważne aspekty życia społecznego jak: pomoc słabsze-
mu, solidarność międzyludzka, dyscyplina osobista. Ten obowiązek 
jest przywilejem rodziców ale również wychowawców w szkołach.
Jestem przekonana, że zabrakło dobrej woli ze strony urzędników 
samorządowych, którym wyjątkowo łatwo przychodzi mobilizować 
społeczność lokalną w różnych przedsięwzięciach. Jednak nie może 
działać on na zasadzie „widzi mi się” bo urzędnik pełni rolę służebną 
wobec społeczności i wynagradzany jest z garnuszka budżetówki. 
Dobrze jest wyróżniać się na tle całego kraju, nie dobrze wyróżniać 
się z tak mocnym akcentem negatywnym.
Muszę przyznać, że nic nie usprawiedliwia mojego poczucia wstydu,  
że żyję w tak mało mobilnym miasteczku, które znalazło swój własny 
patent na oryginalność…przesypiając rzeczywistość.

Z poważaniem
Krystyna Sordyl 

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” 
nie zagrała w maleńkim miasteczku

Demokracja staje się fasadą i pustym fraze-
sem w momencie, kiedy władza, każda władza 
uznaje tylko swoje racje, nie szanując narzędzi 
demokracji bezpośredniej, a inicjatywy obywa-
telskie postrzega się jako zagrożenie dla siebie.
W naiwności, wierząc w prawdziwość dekla-
racji przedwyborczych ugrupowania, które 
obecnie zarządza Miastem i Gminą w Kę-
tach, a które niosło na swych sztandarach 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego i 
władzy otwartej na wszelkie inicjatywy od-
dolne, przystąpiono do zbierania podpisów 
dla nadania rondu przy ulicy Kościuszki dro-
gi Nr 52 imienia „Żołnierzy Wyklętych”. Pod 
wymienioną inicjatywą podpisało się kilku-
set mieszkańców.
Została dopełniona wszelka staranność i for-
malność, a listy wpłynęły do Urzędu Miasta 
i Gminy Kęty na dziennik podawczy za po-
twierdzeniem odbioru. 
I co się dzieje? – Oto chronologia wydarzeń: 
- 13.09.2013 - XLI Sesja Rady Miasta 
Uchylona zostaje uchwała w sprawie zasad i 
trybu nadawania nazw ulicom i placom pu-
blicznym położonym na obszarze Gminy Kęt.
- 8.10.2013 - Do Urzędu Miasta i Gminy 
na dziennik podawczy wpływa lista z pod-
pisami w sprawie nadania nazwy ronda Żoł-
nierzy Wyklętych, adresatami są panowie 

burmistrz Tomasz Bąk oraz przewodniczący 
Rady Miasta Eugeniusz Zawadzki/ każda li-
sta jest opatrzona adresem i numerem tele-
fonu koordynatora.
- 22.10.2013 - Komisja Organizacyjno – 
Regulaminowa przyjmuje uchwałę (stano-
wisko) w sprawie nadania nazwy  „Rondo 
Grupy   Kęty” /3 głosy za,2 wstrzymujące/. 
Obradująca komisja nie pochyla się nad 
wnioskiem grupy inicjatywnej  ws. Ronda 
Żołnierzy Wyklętych – przewodniczący in-
formuje, że żaden taki dokument nie wpły-
nął do komisji.
- 24.10.2013 - Burmistrz występuje z pi-
smem do Rady Miasta z propozycją wpro-
wadzenia  do porządku obrad kilku dodat-
kowych punktów w tym  uchwały  nadającej 
nazwę „Rondo Grupy Kęty”.
- 28.10.2013 -  XLIII Sesja Rady Miasta 
Radni nie przyjmują sugestii burmistrza, 
porządek obrad nie zostaje poszerzony o 
uchwałę nadająca nazwę rondu. 
- 14.11.2013  -  Na dziennik podawczy Urzę-
du miasta wpływa plik list zawierających set-
ki podpisów na rzecz ronda Żołnierzy Wy-
klętych z przywołaną wcześniej lokalizacją.
- 26.11.2013  -  Ponownie obraduje Komi-
sja Organizacyjno – Regulaminowa na której 
są obecni wpraszając się osobiście autorzy, 

tegoż tekstu. Przewodniczący komisji z roz-
brajającą szczerością oznajmia, że w dalszym 
ciągu nie jest w posiadaniu pism z inicjatywą 
obywatelską. Natomiast rzuca jakieś dziwne 
propozycje: nazwania łącznika ulicy Sobie-
skiego z ulicą Świętokrzyską imieniem Żoł-
nierzy Wyklętych bądź alternatywnie rondo 
przy ulicy Mickiewicza.
- 29.11.2013 -   XLIV Sesja Rady Miasta 
Radnym Miasta, Urzędnikom i zgromadzonym 
mieszkańcom oraz Gościom została przedsta-
wiona chronologia wydarzeń z inicjatywą 
Obywatelską.
Postawione zostało proste a zarazem funda-
mentalne pytanie: dlaczego?
Jakie okoliczności spowodowały, że inicjaty-
wa społeczna dotycząca nazwy Ronda zosta-
ła zignorowana i nie konsultowana. 
Pytanie pozostało bez odpowiedzi.
Z przedstawionej sekwencji zdarzeń jawi się 
obraz władzy: chaotycznej, cynicznej, autokra-
tycznej, dla której pojęcia dialog konsultacje 
są pojęciami obcymi – zaś solą demokracji jest 
wolna otwarta i sprawiedliwa debata,bez niej 
nie zbudujemy społeczeństwa obywatelskiego.

Zbigniew Kowalski 
Jerzy Kasperek

W sprawie ronda imieniem Żołnierzy Wyklętych
Czyli pokaz demokracji stosowanej – reglamentowanej w wykonaniu Kęckiego Magistratu

LIST  OTWARTY
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Czy kęckie media pozostają obiektywne?
Pytanie postawione w tytule coraz czę-
ściej zadają sobie Mieszkańcy Gminy 
Kęty. Aby nic nie sugerować, podaję tyl-
ko Państwu trzy konkretne przykłady. 
Już tradycyjnie, wyciągnięcie wniosków 
pozostawiam każdemu z Czytelników.
Na początek coś z historii…
W czerwcu 2012 na forum InfoKęty ano-
nimowy Forumowicz wysunął szereg 
oskarżeń wobec części radnych – nota 
bene wyłącznie radnych tzw. 
„opozycji” – do czego oczywi-
ście miał pełne prawo. Swój 
wpis zakończył następującym 
stwierdzeniem: Bardzo pro-
szę o odpowiedzi, jeśli mają 
państwo radni choć odrobi-
nę odwagi by to zrobić.
Traktując człowieka poważ-
nie, w dniu 04.07.2012 w 
godzinach wieczornych przy-
gotowałem więc rzeczoną od-
powiedź, o którą anonimowy 
Internauta mnie poprosił, 
wywołując na forum z imie-
nia i nazwiska. W dniu 05.07 
o godz. 11.04 odpowiedź w 
formie dokumentu PDF prze-
słałem do redakcji portalu InfoKęty, z 
prośbą o jej publikację. Około godziny 
14.30 tego samego dnia, list ku mo-
jemu zadowoleniu ukazał się na stro-
nie, jednak już po około 20 minutach 
został bez śladu usunięty. Kiedy w 
dniu następnym zapytałem telefonicznie 
redakcję portalu, dlaczego odpowiedź 
została „zdjęta” poinformowano mnie, 
że w tej kwestii muszę się kontaktować 
bezpośrednio z burmistrzem Bąkiem.
Wynika więc z tego, że na gminnym por-
talu radnego opozycji atakować można, 
ale bronić się już mu nie wolno…
I przykład drugi, nieco świeższy…
Mieszkanka Kęt, zbulwersowana bra-
kiem organizacji w Kętach sztabu Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwra-
ca się do redakcji „Faktów Kęty” z prośbą 
o publikację listu w tej sprawie. Jedno-
cześnie informuje, że redakcja „Kęczani-
na” odmówiła publikacji jej listu. Po jego 
publikacji na naszył łamach odzywają 
się głosy, że materiał ten pojawił się w 
„Kęczaninie”, a my jak zwykle kłamiemy. 

Sprawdziliśmy – w „Kęczaninie” istotnie 
ukazał się artykuł autorstwa Pani Redak-
tor Kariny Zoń, w którym wykorzystano 
fragmenty wspomnianego listu. Ale tyl-
ko fragmenty, i to te, które dla kęckiej 
władzy były wygodne. Gorzką dla kęc-
kich samorządowców konkluzję Autorki 
zastąpiono napastliwym komentarzem 
Pani Redaktor, którego wymowa daleka 
była od intencji autorki listu. 

I wreszcie przykład trzeci…
Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej 
Radny Rafał Ficoń zapytał, czy w me-
diach samorządowych pojawiła się infor-
macja na temat wygaszenia przez Woje-
wodę Małopolskiego mandatów trzech 
radnych Rady Miejskiej w Kętach. Od-
powiedzi udzielił wiceburmistrz Dariusz 
Laszczak, a brzmiała ona dokładnie tak:
„Odnośnie informacji co do zarządzeń 
w sprawie wygaszenia mandatów, 
informacji w mediach InfoKęty oraz 
gazecie „Kęczanin”, taka informacja 
o wydaniu tych zarządzeń się nie po-
jawiła. Informacja o sprawie pojawiła 
się we wrześniu ubiegłego roku kiedy 
wpłynęły wezwania do Rady Miej-
skiej, w tej chwili takiej informacji nie 
zamieszczaliśmy” 
Należy więc rozumieć, że zdaniem na-
szych „włodarzy” informacji o tym, że 
Wojewoda potwierdził sygnalizowane 
przez opozycję łamanie prawa samorzą-
dowego przez trzech radnych koalicji 
rządzącej i wobec bezczynności Rady 

Miejskiej (większość rządząca odrzuciła 
wezwanie Wojewody) wygasił mandaty 
Marka Błasiaka, Antoniego Mojżesza i 
Jerzego Rybackiego, nie należy przeka-
zywać Mieszkańcom? 
Takich przykładów mógłbym podawać 
jeszcze wiele. Jakoś nikt w gminnych 
mediach nie wspomina o kolejnych uchy-
lanych przez organy nadzoru uchwałach 
przygotowanych przez Pana Bąka, nikt 

nie wspomina o potrojeniu w ciągu 
jednej Jego kadencji gminnego 
zadłużenia… Te ukrywane fakty 
rodzą poważne wątpliwości: jak 
w ich świetle wierzyć w to, co na 
łamach gminnych mediów opo-
wiadają kęccy włodarze? Jak na 
podstawie wybiórczo podanych 
informacji wyciągać wnioski na 
temat stanu gminnych finansów, 
sportu czy oświaty? 
A na koniec pragnę przypomnieć, 
że Ci, którym obecną sytuację 
zawdzięczamy jeszcze jakiś czas 
temu pisali tak:
 „Mieszkańcy mają prawo do 
pełnej informacji, podanej w 
dostępnej formie oraz w od-

powiednim czasie. Działania 
informacyjne nie mogą ograniczać się 
do selektywnie dobieranych komuni-
katów mogących rodzić fałszywe wra-
żenie co do rzeczywistości. Informacja 
pełna to tylko informacja prawdziwa, 
co mogą zagwarantować tylko pod-
mioty niezależne. Funkcje informa-
cyjne powinny być realizowane przez 
obiektywne i niezależne instytucje. 
Władze gminne powinny tylko ewen-
tualnie współuczestniczyć w polity-
ce informacyjnej dla mieszkańców.
Ograniczenia co do przekazywania in-
formacji mieszkańcom mogą wynikać 
tylko z wyraźnych przepisów prawa. 
Władze gminne nie powinny utrud-
niać dostępu do informacji w żaden 
sposób”. 
wyciąg z programu wyborczego Stowa-
rzyszenie MIG XXI z roku 2010
Czyż to, Drodzy Czytelnicy, nie ironia 
losu? 

Krzysztof Jan Klęczar
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Dlaczego gmina tak tanio sprzedała po-
nad dwa hektary działek budowlanych? 
Gdzie i w jakim trybie burmistrz ogłosił 
przetarg? Czy to przypadek, że był tyl-
ko jeden oferent i on wygrał – znajomy 
burmistrza? Dlaczego prokurator umo-
rzył śledztwo o niegospodarność, skoro 
gmina na tej transakcji mogła zarobić 
znacznie więcej? Na te pytania próżno 
szukać odpowiedzi w Urzędzie. Więc 
poszukajmy ich sami.
Sprzedaż nieruchomości komunalnych 
jest jednym ze źródeł uzyskiwania do-
chodów przez samorządy. Fundusze po-
zyskane ze sprzedaży gminnego majątku 
są dochodem gminy i służą do realizacji 
potrzeb jej mieszkańców. Sprawa jest 
prosta: im drożej się sprzeda, tym korzy-
ści dla gminy większe. Proste, ale nie dla 
wszystkich. Problem polega też na tym, 
że majątku komunalnego na sprzedaż po-
zostało już niewiele i władze samorządo-
we winny podchodzić do niego w sposób 
bardzo rzetelny. Dlatego stawiamy pyta-
nie, czy nieruchomość stanowiąca wła-
sność gminy znajdująca się przy osiedlu 
Kamieniec w Kętach została sprzedana z 
korzyścią dla jej mieszkańców, a może 
raczej był to złoty interes dla kupujące-
go? Oceńcie sami, oto fakty.
W dniu 24 czerwca 2011 r. Rada Miej-
ska w Kętach podjęła uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości położonej w Kętach przy 
Osiedlu Kamieniec. Wnioskodawcą 
projektu ww. uchwały był burmistrz To-
masz Bąk. Decyzja o konieczności zby-
cia tej nieruchomości powstała z dnia 
na dzień. Wola sprzedaży nie została 
zgłoszona ani w projekcie Uchwały Bu-
dżetowej Gminy Kęty na 2011 r. (Plano-
wane dochody z majątku gminy), ani w 
Informacji o Stanie Mienia Komunalne-
go, rozdział III – Nieruchomości propo-
nowane do zbycia w 2011 r.  
Na podstawie podjętej uchwały Rady 
Miejskiej  burmistrz Tomasz Bąk prze-
prowadził procedurę sprzedaży  nieru-
chomości. 
Cena wywoławcza nieruchomości 
o powierzchni 23 388m2  wynosiła 
612.455 zł brutto, co daje ok. 26.2 zł 
brutto za m2. 
Cena wywoławcza nieruchomości zo-
stała wyliczona na podstawie Operatu 

Szacunkowego z dnia 15 czerwca 2011 
r. – opracowanego przez rzeczoznawcę 
majątkowego na 9 dni przed przedsta-
wieniem sprawy Radzie. Każdy, kto ma 
jakąkolwiek wiedzę o rynku nierucho-
mości wie, że jest to bardzo niska cena 
za działkę o powierzchni ponad dwóch 
hektarów przeznaczoną pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Działki 
w naszym mieście są w cenie kilkukrot-
nie wyższej od ceny terenu sprzedanego 
w opisywanym przetargu.
To atrakcyjna część miasta, z dala od te-
renów przemysłowych, w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącego już osiedla, Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych, par-
ku lipowego oraz terenów sportowych. 
Kwadrans piechotą do Rynku.  W pobli-
żu opisywanych działek znajdują się me-
dia tzn. woda, gaz, energia elektryczna, 
kanalizacja ściekowa i opadowa. Teren 
posiada bardzo dobrą komunikację z dro-
gami powiatowymi tj. ul. Świętokrzyską, 
Klasztorną oraz Sobieskiego. Niebawem 
w pobliżu pobiegnie kolejny odcinek ob-
wodnicy. Takie usytuowanie tych grun-
tów powinno wpłynąć na podwyższenie 
ceny działki, co się jednak nie stało.
Oceniając działalność burmistrza Bąka 
w zakresie sprzedaży ww. nierucho-
mości nasuwa się szereg wątpliwości. 
Zastanawia, zarówno niska wartość 
sprzedanej działki jak i sama procedura 
sprzedaży. Przyjmując realną cenę me-
tra kwadratowego działki budowlanej 
w Kętach w wysokości ok. 100 zł brut-
to dochód dla Gminy ze sprzedaży tej 
działki  mógł osiągnąć kwotę kilkukrot-
nie wyższą, więc Gmina mogła zarobić 
znacznie więcej. Dlaczego Burmistrz 
Gminy Kęty nie podniósł ceny wywo-
ławczej do ceny rynkowej? 
Do przetargu zgłosił się tylko jeden zain-
teresowany, co może dziwić, bo chętnych 
do zakupu nieruchomości gruntowych 

nie brakuje. Czy informacja o przetargu 
na sprzedaż działki w sposób skuteczny 
dotarła do opinii publicznej? Chyba nie, 
bo niektórzy inwestorzy dowiedzieli się 
o sprzedaży działki już po przetargu i do 
dziś uważają, że informacja o przetargu 
była źle wyemitowana. 
I kolejna zastanawiająca okoliczność: czy 
zbiegiem okoliczności jest to, że kupujący 
jest znajomym burmistrza jeszcze z cza-
sów kampanii wyborczej z 2010 r. Oczy-
wiście, tego można się wyprzeć, ale… 
Czy należy uznać za normalną sytuację, 
że burmistrz z uporem godnym lepszej 
sprawy trzykrotnie wnosi pod obrady se-
sji Rady Miejskiej propozycję przejęcia 
drogi, która stanowi drogę dojazdową 
do… firmy, która zatrudnia kupca działki 
przy osiedlu Kamieniec w Kętach? Pod-
czas sesji Rady Miejskiej burmistrz sam 
przyznał, że jest lobbystą w sprawie prze-
jęcia tej drogi. Po co nam ona?
Radni nie zgadzają się na kolejny gest 
wobec znajomego burmistrza, bo dro-
ga ta nie służy mieszkańcom, tylko 
tamtej firmie!
Powodowani tymi wszystkimi wątpli-
wościami razem z radnym Kazimie-
rzem Babiuchem zgłosiliśmy sprawę do 
prokuratury. Podejrzewając niegospo-
darność burmistrza 6 listopada 2012 r. 
Prokuratura  Rejonowa w Oświęcimiu 
wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia 
władzy. Po pięciu miesiącach, 4 marca 
2013 r. śledztwo zostało umorzone. 
Nawet jeśli – jak uznał prokurator – nie 
zostało naruszone prawo, to jest jeszcze 
moralna odpowiedzialność wobec miesz-
kańców. Dlatego w tej sprawie każdy 
z nas może być sędzią i za tak „dobre” 
interesy dla gminy wystawi ocenę panu 
Bąkowi, przy urnie wyborczej.

 
Rafał Ficoń

Radny Gminy Kęty

„Kamieniec” – złoty interes, ale nie dla gminy
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W ostatnim roku kadencji burmistrza Tomasza Bąka wydarzyła 
się rzecz bez precedensu w historii kęckiego samorządu: burmistrz 
Gminy Kęty zagroził radnemu procesem za naruszenie dóbr oso-
bistych i utratę czci, bo ten ośmielił się zakwestionować cenę, jaką 
budżet gminy uzyskał ze sprzedaży działki gminnej. 
Burmistrz nie tylko żąda sprostowania i przeprosin (po ponad roku od 
daty publikacji artykułu!!!), ale od razu kary: wpłacenia na rzecz klu-
bu „Kęczanin” 30 tysięcy złotych (dlaczego nie na sieroty czy osoby 
niepełnosprawne?). To zupełnie nowa jakość w dziejach demokracji 
samorządowej. Zamiast wyjaśnień i rzeczowej wymiany argumentów 
w sprawie, mamy urażoną dumę i „przedsądowe wezwanie”. Czy tak 
wyobrażaliśmy sobie demokrację w wykonaniu tych, którzy do wy-
borów szli pod hasłami o przejrzystości władzy i otwartości dialogu? 
Ale zacznijmy od początku.
Ponad rok temu (23 grudnia 2012 r.) na portalu internetowym Fak-
tykety.pl, opublikowałem artykuł pod tytułem „Tanio działkę w Kę-
tach kupię”. W artykule  podzieliłem się z czytelnikami wieloma 
wątpliwościami dotyczącymi przebiegu sprzedaży nieruchomości  
znajdującej się w Kętach przy osiedlu Kamieniec. Działka położona 
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni  
23388 m2 została sprzedana  za kwotę  618.558,53 zł, tj. ok. 26 zł 
za m2. Uznałem, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć czy sprzedaż 
majątku gminnego odbyła się zgodnie z obowiązującym prawem i 
nakazaną przepisami starannością o dobro wspólne. Czy uzyskana 
ze sprzedaży kwota, była najkorzystniejsza dla Gminy? Dziwię się, 
że burmistrz Tomasz Bąk nie podjął dyskusji i nie odpowiedział na 
postawione w tekście pytania: „…dlaczego burmistrz Gminy Kęty 
przyjął taką cenę i nie podniósł jej do ceny rynkowej, lub przynaj-
mniej zbliżonej” tylko próbuje zamknąć mi usta strasząc postępo-
waniem sądowym.
W sierpniu 2012r. po konsultacjach z lokalnymi przedsiębiorcami 
i obejrzeniu kilku wycen podobnych działek na terenie Kęt zrobio-
nych przez biegłych sądowych rzeczoznawców, razem z radnym 
Kazimierzem Babiuchem złożyliśmy zawiadomienie do Central-
nego Biura Antykorupcyjnego o zbadanie tej sprawy. Wyceny po-
dobnych działek kilkakrotnie przewyższały cenę, za którą burmistrz 
sprzedał grunt na Kamieńcu. Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu 
wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia władzy, by z nieznanym 
nam przyczyn po trzech miesiącach śledztwo umorzyć. Następnie 
sprawa trafiła do Krakowa. Do dziś nie mamy informacji o szczegó-
łach przebiegu postępowania prokuratorskiego. 
Odmówiono nam dostępu do materiałów dowodowych.
Działanie radnych mające na celu wyjaśnienie wielu wątpli-
wości tej transakcji, spotkało się z natychmiastową reakcją 
burmistrza, który skierował wniosek do organów ścigania 
przeciw nam jako autorom zawiadomienia. (Sprawa została 
opisana w artykule „Czy to próba zastraszenia” -  z dnia 7 
stycznia 2013r.) Uznał, że złożenie powyższego zawiadomie-
nia niekorzystnie wpływa na jego wizerunek jako burmistrza. 
Może i wpływa, ale z pewnością nie przez nasze działanie 
dążące do poznania prawdy, lecz powód, który to działanie 
spowodował - SPRZEDAŻ MIENIA GMINNEGO PO KIL-
KAKROTNIE NIŻSZEJ CENIE OD CENY RYNKOWEJ. 
Dzisiaj, po ponad roku od opublikowania artykułu, burmistrz 
Tomasz Bąk poczuł się znowu obrażony, tym razem zawarty-
mi w ww. artykule treściami (pytaniami), które jego zdaniem 
naraziły go „na poniżenie w opinii publicznej oraz utratę 
zaufania potrzebnego do zajmowanego przez niego stanowi-

ska”. I przysłał mi „przedsądowe wezwanie”. Do tego czasu nawet 
nie spróbował odpowiedzieć na zawarte w artykule pytania i nie 
nadesłał do redakcji wniosku o sprostowanie. No cóż, jaka władza 
takie obyczaje.
Przystępując do wykonywania mandatu radnego złożyłem ślubowa-
nie w którym zobowiązałem się, że swoje obowiązki będę sprawo-
wał, przede wszystkim mając na względzie dobro Gminy i jej miesz-
kańców.  Czy jako reprezentant wyborców, działając w ich imieniu 
miałem prawo pytać o takie rzeczy? Czy próbując wyjaśnić wątpli-
wości związane ze sprzedażą gminnej nieruchomości nie działałem 
w interesie wyborców?
Spotykamy się z wieloma krytycznymi uwagami mieszkańców, któ-
rzy zarzucają opozycji, w tym i mnie bierność, zbyt mały upór w do-
chodzeniu prawdy. Ta akurat sprawa jest przykładem drążenia kwestii 
aż do końca. I jak to się kończy? Jak widać, burmistrz zamiast wyja-
śnić publicznie te wątpliwości, chce sprawę skierować do sądu.
Ja jestem na to gotów. Mam nadzieję, że będzie to okazja do po-
nownej dyskusji na temat sprzedaży tej nieruchomości i wyjaśnie-
nia wszystkich wątpliwości do końca, a Sąd okaże się bardziej 
dociekliwy niż organy ścigania. Nie mam zamiaru dać się zastra-
szyć i ulegać metodom nacisku powszechnie dziś stosowanym u 
naszych wschodnich sąsiadów. To nie Białoruś panie burmistrzu i 
nie te metody. Władza musi być przejrzysta i zrozumiała dla wy-
borców, bo w przeciwnym razie przeradza się w dyktaturę. A nikt w 
naszej gminie dyktatorów nie ma zamiaru tolerować. Radni to nie 
uczniowie by można ich było postawić za karę do kąta, za to, że są 
zbyt dociekliwi i zadają trudne pytania. To nie szkoła. Jesteśmy tak 
jak pan, przedstawicielami mieszkańców, których sobie wybrali i 
mamy obowiązek tłumaczenia się ze swojego postępowania w spra-
wach dotyczących gminy i jej majątku. My staramy się dochować 
tego obowiązku. To jest panie Bąk SAMORZĄD, a my tworzymy 
wspólnotę mieszkańców tej gminy. 
Pytania się mnożą, odpowiedzi nie ma, ale za to mamy nowy sposób 
załatwiania takich spraw: „przedsądowe wezwanie”. Czy mamy z 
tego wyciągnąć wniosek, że teraz z władzą w Kętach będziemy mieli 
okazję podyskutować tylko przed sądem?
A może ma to być dla nas wszystkich nauczka i ostrzeżenie: nie za-
dawajcie niewygodnych pytań, nie drążcie spraw, bo z wami zrobię 
to samo – do sądu?

Rafał Ficoń

To nie szkoła panie Bąk
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TU NIE BIAŁORUŚ!!!
Myślałem że niniejszy artykuł napiszę póź-
niej, gdy temperatura kampanii wyborczej 
się podniesie, ale widzę, że obecna władza 
zaczęła strzelać ślepakami wcześniej niż 
przypuszczałem.  Widać padł blady strach na 
obóz władzy, który wdrożył w życie zasadę 
obrony przez atak, więc uważam, że nie moż-
na siedzieć z założonymi rękami. 
Mam nadzieję, że po lekturze mojego 
artykułu osoby krytykujące obecnego 
Burmistrza się uspokoją, ponieważ nic 
im nie grozi!  Tak samo jest z Panem 
Rafałem Ficoniem, który wypełnił 
swój obowiązek samorządowca pyta-
jąc WCzC mgr Tomasza Bąka o sposób 
sprzedaży i wyceny przedmiotowych 
działek. Przypominam, że w normalnie 
funkcjonującym samorządzie lokal-
nym rada pełni rolę kontrolną działań 
Burmistrza. To że w Naszej Gminie ma 
to postać karykaturalną i jest zaprze-
czeniem idei samorządu (prof. Kule-
sza chyba się w grobie przewraca) nie 
znaczy, że nie można nic zdziałać. W 
takiej sytuacji radny Ficoń miał pełne prawo 
zabrać głos pisząc artykuł zamieszczony na 
stronie www.faktykety.pl. Uważam również, 
że My wszyscy jako wspólnota samorządowa 
mamy wręcz obowiązek zadawać pytania i 
„społecznie” kontrolować poczynania wła-
dzy lokalnej. Po to m.in. powstała ustawa o 
dostępie do informacji publicznej, która w 
Kętach nie jest przestrzegana co pokazały 
niezależne badania a także doświadczenia 
radnych i mieszkańców Naszej Gminy. 
Muszę stanowczo stwierdzić, że działanie 
Burmistrza mgr Tomasz Bąk jak już wcześniej 
pisałem w jednym z komentarzy jest próbą 
ograniczenia wolności wypowiedzi zagwa-
rantowanej przez art. 54 ust. 1 Konstytucji 
RP, a także godzi w postanowienia artykułu 
10 Konwencji O OCHRONIE PRAW CZŁO-
WIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI 
sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 
1950 r., zmienionej następnie Protokołami 
nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 
2. (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.). 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w swo-
ich wyrokach niejednokrotnie wskazywał, 
że: swoboda wypowiedzi stanowi jeden z 
podstawowych fundamentów demokratycz-
nego społeczeństwa i jeden z podstawowych 
warunków jego rozwoju oraz samorealizacji 
jednostek. Wolność wypowiedzi znajduje 
zastosowanie nie tylko do „informacji” i „po-
glądów”, które są dobrze przyjmowane lub 
postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, 
lecz także do tych wypowiedzi, które są ob-

raźliwe, szokują lub przeszkadzają. Takie są 
wymogi pluralizmu, tolerancji i otwartości, 
bez których nie ma „społeczeństwa demo-
kratycznego”. W jednym z orzeczeń ETPC 
dodał do tego, że wolność wypowiedzi staje 
się najcenniejsza właśnie wtedy, kiedy pre-
zentowane są idee, które uderzają, szokują 

i kwestionują zastany porządek. W naszym 
przypadku pisząc komentarze i publikując 
artykuły na niniejszej stronie kwestionujemy 
porządek serwowany nam przez Burmistrza 
mgr Tomasz Bąk oraz MiG XXI.
Osoba piastująca funkcję publiczną winna 
być bardziej odporna na słowa krytyki (oce-
na działania Burmistrza) niż osoba prywat-
na a My mieszkańcy oraz radni opozycyjni 
jesteśmy uprawnieni do zadawania niewy-
godnych pytań. Moje tak silne stwierdzenie 
poparte jest orzecznictwem ETPC. Przykła-
dowo w wyroku Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka z dnia 2 lutego 2010 r. (nr 
skargi 571/04) w uzasadnieniu wskazano, 
że: (…)„Od polityków należy oczekiwać więk-
szego stopnia tolerancji niż od osób prywat-
nych, jeżeli chodzi o sytuację polityczną, w 
której są oni narażeni na zjadliwe uwagi do-
tyczące ich wystąpień lub uprawianej przez 
nich polityki.”. 
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka jednoznacznie świadczy o tym, 
że  ochrona wynikająca z art. 10 Konwencji 
rozciąga się na wszystkie rodzaje wypowie-
dzi wyrażających opinie, idee lub informacje 
niezależnie od ich treści oraz sposobu komu-
nikowania się, w szczególności o charakterze 
politycznym lub dotyczące spraw publicznej 
troski. Reasumując, podczas komentowania i 
opisywania działań osób publicznych, można 
sobie pozwolić na dużo więcej niż w wypadku 
opisania działań „zwykłego Kowalskiego”. 

Nadmieniam że również orzecznictwo krajo-
we podziela powyższy pogląd wyrażony m.in. 
w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerw-
ca 2003 r. (sygn. II KK 161/03; publ. LEX 
nr 78847). Sentencja: Przepis art. 10 EKPC, 
gwarantujący prawo do swobodnej wypo-
wiedzi, jest w orzecznictwie Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka trakto-
wany jako dający swobodę wszelkim 
rodzajom wypowiedzi wyrażających 
opinie i idee lub informacje, nieza-
leżnie od ich treści oraz podmiotu 
wypowiadającego się. Podnosi się 
przy tym, że głównymi aspektami 
tej swobody jest wolność prasy, sta-
nowiąca warunek publicznej krytyki, 
jako swobodny element skutecznej 
demokracji. Stąd też orzecznictwo 
ETPC przyjmuje, iż swoboda dzien-
nikarska obejmuje też możliwość 
posłużenia się przesadą, a nawet 
prowokacją.
W tym miejscu muszę zaznaczyć, że 
organy władzy krajowej winny sto-

sować standardy wyrażone w art. 10 
Konwencji oraz w linii orzeczniczej Trybuna-
łu. W przeciwnym razie dojdzie do narusze-
nia art. 10 tejże Konwencji. 
Czy w artykule pt. „Tanio działkę w Kętach 
kupię” autor naruszył prawo? Oczywiście, że 
nie. Radny zadał szereg pytań oraz stwierdził 
niepodważalne fakty (niska cena działki). 
Działania Pana Burmistrza mgr Tomasz Bąk 
w tym przypadku można traktować w kate-
goriach uderzenia prewencyjnego obliczone-
go na uzyskanie efektu zastraszenia u same-
go radnego oraz innych którzy mają odwagę 
otwarcie krytykować obecną władzę. 
Niestety Pan Burmistrz po raz kolejny nie po-
pisał się znajomością prawa i mam wrażenie, 
że był przekonany o tym że My mieszkańcy 
tak samo mamy mgliste pojęcie o przesłan-
kach prawnych naruszenia dóbr osobistych 
osób publicznych. 
Konkludując. Nie żyjemy w Państwie totali-
tarnym lecz demokratycznym i mamy prawo 
do wyrażania słów krytyki zwłaszcza wobec 
poczynań osób publicznych działających 
m.in. w samorządzie lokalnym. Mamy to za-
gwarantowane na mocy Ustawy Zasadniczej 
i Konwencji. Jeśli Pan Panie Burmistrzu ma 
problemy ze znoszeniem słów krytyki – o 
czym większość mieszkańców już wie a kilku 
się przekonało na własnej skórze – powinien 
Pan wrócić do szkoły a nie bawić się w  burmi-
strzowanie. Tutaj nie Pan ocenia Nas lecz My 
Pana. Taka jest dla Pana smutna prawda.

miro

Artykuł przesłano do redakcji. Publikujemy go w wersji oryginalnej
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16 stycznia 2014 r. do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kętach wpłynęło pi-
smo z  Narodowego  Funduszu  Zdrowia 
w Krakowie  w sprawie kontraktowania 
świadczeń specjalistycznych w zakresie 
kardiologii. Pismo jest odpowiedzią na 
Apel Rady Miejskiej w Kętach w sprawie 
przeprowadzenia konkursu uzupełniające-
go w zakresie poradni kardiologicznej w 
Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Kętach.
W piśmie NFZ informuje, iż kontrakto-
wanie nowych świadczeń przewidywane 
jest na III/IV kwartał 2014 roku. Dalej w 
piśmie czytamy, że świadczenia z zakresu 
kardiologii zostały zakontraktowane w po-
wiecie oświęcimskim przez 4 świadczenio-
biorców. Ze względu na  ograniczone środ-
ki finansowe NFZ w Krakowie nie planuje 
się postępowania uzupełniającego.
Niniejsza odpowiedź podpisana przez z-cę 
Dyrektora ds. Medycznych nie pozostawia 
więc żadnych złudzeń, że w kęckiej przy-
chodni w najbliższym czasie nie możemy 
się spodziewać bezpłatnych usług kardio-
logicznych. 
Rok temu ze środków kęckiego GZOZ- u 

za kwotę ponad 140 tys. zł został zakupiony 
specjalistyczny sprzęt do poradni kardiolo-
gicznej. Gabinet kardiologiczny powstał w 
specjalnie do tego celu  wyremontowanym 
pomieszczeniu. Pisałem o tym w artykule 
z dnia 3 marca 2013r  pt. „Zakup uzasad-
niony?” (http://www.faktykety.pl/index.
php/aktualnoci/1-najnowsze/102-zakup-
uzasadniony).  Utworzony gabinet kardio-
logiczny wyposażony w specjalistyczny 
sprzęt diagnostyczny miał być kartą prze-
targową podczas kontraktowania na tego 
rodzaje świadczenia  medyczne.  Dzisiaj 
wiadomo,  że nowy gabinet kardiologiczny 
w Kętach nie przekonał  urzędników NFZ- 
tu. 
Decyzję o zakupie sprzętu do gabinetu kar-
diologicznego, pozytywnie zaopiniowanej 
przez Radę Społeczną  podjęto jeszcze pod 
koniec 2012 roku, zdając sobie doskonale 
sprawę z tego, że kontraktowanie nowych 
świadczeń medycznych będzie możliwe 
dopiero za rok, a więc najwcześniej pod 
koniec 2013r.  Aby nowy sprzęt medycz-
ny nie leżał  niewykorzystany dyrektor 
zwrócił się do Rady Miejskiej o wyrażenie 
zgody na oddanie go w dzierżawę na okres 

trzech lat.  W czasie dyskusji zgłaszaliśmy 
szereg uwag do tej propozycji, zwłaszcza w 
kontekście prowadzenia prywatnej działal-
ności gospodarczej na majątku gminnym. 
Dyrektor Fert zapewniał, że zrobi wszyst-
ko, aby Kęty uzyskały kontrakt  na świad-
czenia z zakresu kardiologii. Radny Janusz 
Kruczała, członek klubu radnych Miasto i 
Gmina Kęty XXI, zaplecza politycznego 
burmistrza Bąka przekonywał  o potrze-
bie podjęcia tego  ryzyka. Zdaniem radne-
go było ono niewielkie. Radny stwierdził 
wprost, że będzie to dla kęckiego GZOZ-u 
dobry interes. 
Na dzień dzisiejszy usługi kardiologicz-
ne w kęckim Gminnym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej  nadal wykonywane są odpłat-
nie.
Czy zatem zakup specjalistycznego sprzętu 
do gabinetu kardiologicznego był dobrym 
interesem dla kęckiego GZOZ- u? 
Odpowiedź na to pytanie  pozostawiam 
czytelnikom.

Rafał Ficoń

Kęcki GZOZ nadal bez kontraktu dla kardiologa

W lipcu ubiegłego roku jeden z portali lokalnych poin-
formował, iż Rada Społeczna Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kętach, na czele z burmistrzem Tomaszem 
Bąkiem, uchwałą z dnia 19 czerwca 2013 r. zawnioskowała 
o przyznanie dyrektorowi GZOZ Krzysztofowi Fertowi na-
grody w wysokości ponad 20 tysięcy złotych. Rok wcześniej 
dyrektor otrzymał nagrodę w wysokości ponad 10 tysięcy 
złotych, a w roku 2012 zarobił ponad 155 tysięcy złotych. 
Dodajmy: z naszych podatków.
Na zadane przez Radnego Krzysztofa Klęczara podczas 
sesji Rady Miejskiej pytanie, czy również inni pracownicy 
GZOZ mogą liczyć na tak wysokie premie, i czy hojność 
wobec dyrektora przekłada się na podwyżki płac dla reszty 
załogi GZOZ, Tomasz Bąk odpowiedział, że wiązanie wy-
sokości premii dla dyrektora z zarobkami pracowników jest 
„nadużyciem”. Burmistrz uznał, że „dobrych managerów” 
trzeba dobrze wynagradzać, bo „takie są po prostu czasy”. 
Ciekaw jestem, czy również Państwa zdaniem tylko dyrek-
tor zasługuje w GZOZ na docenienie?
I może rzeczywiście, dobrych specjalistów należy nagra-
dzać. Ale czy w kęckiej służbie zdrowia naprawdę dzieje 
się tak dobrze? Jakie są te szczególne osiągnięcia nowego 
dyrektora? Czy tak znaczącą poprawę odczuli pacjenci i per-
sonel GZOZ?

Jak traktować tak wysoką nagrodę wobec niemal jawne-
go sporu dyrekcji GZOZ z personelem zakładu w zakresie 
podwyżek płac? Czy nie należy brać pod uwagę wielu nie-
spełnionych obietnic, jak np. brak w Kętach kardiologa fi-
nansowanego w ramach kontraktu z NFZ? A przecież tym 
warunkowano zakup sprzętu z pieniędzy GZOZ i czasowe 
użyczenie go podmiotom prywatnym. O tej sprawie pisze-
my szerzej w dalszej części biuletynu. Czy na pewno do-
brym pomysłem było powołanie dyrektora nie będącego 
lekarzem? To generuje dodatkowe koszty – między innymi 
obligatoryjny etat z-cy dyrektora ds. medycznych. Wspo-
mnieć w tym miejscu też należy kuriozalną sytuację, kiedy 
to w dniu 30 czerwca 2011 w kęckim GZOZ na stanowisku 
dyrektora zatrudnione były… dwie osoby. I nie jest tajem-
nicą, że nowy dyrektor miał być powołany z dniem 1 lip-
ca, jednak akurat z tym dniem zmieniały się przepisy i Pan 
Fert nie mógłby już być powołany z pominięciem procedury 
konkursowej. Nie jest również tajemnicą, że na dzień 1 lipca 
2011 Pan Fert (dodajmy – zamieszkały w Dąbrowie Górni-
czej) nie spełniał kryteriów by zarządzać GZOZ, nie mógłby 
więc z powodzeniem wystartować w konkursie… 
Sami Państwo przyznają, że trochę dużo tych zbiegów oko-
liczności jak na jeden zakład i jednego dyrektora…

Wnikliwy

Wysoka nagroda dyrektora GZOZ



12 Fakty Kęty - kwiecień 2014 (nr 2)

W dniu 28 lutego 2014 w sali wido-
wiskowej przy Parafii Św. Małgorza-
ty i Katarzyny w Kętach (dawne kino 
„Hejnał”) odbyło  się spotkanie dysku-
syjne, którego tematem przewodnim 
były  zagadnienia związane z polityką 
senioralną.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
społeczne  oraz  konieczność wspie-
rania  organizacji zajmujących się po-
lityką senioralną  postanowiono zor-
ganizować spotkanie mające na celu 
przedstawienie podstawowych celów i 
zadań stawianych polityce senioralnej 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
na gruncie lokalnym. 
Na zaproszenie Radnego Gminy Kęty 
Krzysztofa Jana Klęczara w dniu 
28.02.2014 Kęty odwiedził Minister 
Pracy i Polityki Społecznej Władysław 
Kosiniak Kamysz w towarzystwie Dy-
rektora Gabinetu Ministra, Marcina Ho-
rynia.
Na zaproszenie organizatorów swoją 
obecnością zaszczycili spotkanie: wi-
ceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL 
w Krakowie, Pan Józef Kała, przed-
stawiciele organizacji zajmujących się 
wspieraniem seniorów, Przewodniczący  
Związków Zawodowych Grupy Kęty 
S.A., byli i obecni włodarze Miasta, kie-
rownictwo Powiatowego Urzędu Pracy, 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
właściciele średnich i małych przedsię-
biorstw oraz wiele osób zainteresowa-
nych zagadnieniami polityki senioralnej 
i społecznej.
Jako pierwszy zabrał głos gospodarz 
spotkania Krzysztof Klęczar, który na 
wstępie  powitał Ministra i wszystkich 
zaproszonych gości, a następnie w swo-
im wystąpieniu odniósł się do proble-
mów z jakimi borykają się na co dzień 
nasi seniorzy. 
Podkreślił jednocześnie, że należy 
czynnie wspierać wszelkie inicjatywy 
jak Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz 
inne mające na celu aktywizację osób 
starszych. 
Następnie zabrał głos Pan  Władysław 
Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i 
Polityki Społecznej.                                                                                                       
Przedstawił w swoim wystąpieniu pod-

stawowe cele polityki senioralnej, oraz 
dalsze plany rządu dotyczące metod 
wspierania  poczynań mających na celu 
poprawę jakości życia obywateli. 
Minister wyraził swoje zadowolenie 
z faktu, iż średnia wieku obywateli 
w naszym kraju znacznie wzrosła, co 
świadczy o poprawie warunków życia, 
jednakże wyraził swoje zaniepokojenie 
ciągle spadającą liczbą urodzeń.  Pod-
kreślił również, że ta tendencja niestety 
będzie się utrzymywać  na przestrzeni 
najbliższych lat co z kolei zmuszać bę-
dzie przyszłe rządy do dalszego zinten-
syfikowania wysiłków prowadzących 
do podniesienia standardu życia. 
Podkreślił, że po raz pierwszy został 
powołany w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Społecznej, Departament ds. Po-
lityki Senioralnej. 
Minister oświadczył także, że rząd po-
dejmuje stosowne kroki aby poprawić 
jakość opieki medycznej na oddziałach 
geriatrycznych wszystkich placówek.  
Podkreślił jednak, że żadne zewnętrzne 
źródła pomocy i wsparcia nie zastąpią 
naszym dziadkom i babciom opieki ze 
strony najbliższych.
Po wystąpieniu Pana Ministra gospo-
darz spotkania Krzysztof Klęczar zapro-
sił wszystkich uczestników do dyskusji. 
W ramach prowadzonej dyskusji zebra-
ne na sali goście zasypywali  Ministra 
licznymi pytaniami. 

Pytania odnosiły się zarówno do zagad-
nień związanych z tematem spotkania 
jak i ze sprawami bieżącymi, nurtują-
cymi mieszkańców naszego Miasta.
Szczególnie trudnym tematem, który 
wywołał wiele emocji była sprawa pod-
niesienia przez rząd wieku emerytalne-
go. Zainteresowani mieszkańcy dopyty-
wali również o kwestie funkcjonowania 
ZUS-u i jego dalszej przyszłości. Przed-
stawiciele organizacji senioralnych py-
tali  o sposoby pozyskiwania funduszy 
na prowadzenie działalności statutowej, 
a także dzielili się z Panem Ministrem 
swoimi przemyśleniami oraz pomysła-
mi dotyczącymi sposobów zapewniania 
seniorom należytej opieki i ułatwienia 
funkcjonowania w społeczeństwie. 
Organizatorzy spotkania serdecznie 
dziękują wszystkim za obecność na 
spotkaniu i aktywny udział w dyskusji. 
Szczególne podziękowania za umoż-
liwienie organizacji spotkania w sali  
byłego kina „Hejnał” kierujemy pod 
adresem gospodarzy tego obiektu: Ks. 
Proboszcza Franciszka Knapika oraz 
Ks. dr Stanisława Cadera, dyrektora 
Niepublicznego Przedszkola im. Dzie-
ciątka Jezus w Kętach
 

Łukasz Plewniak
Prezes Zarządu 

Kęckiego Stowarzyszenia 
Inicjaty Spłecznych

Minister Pracy i Polityki Społecznej w Kętach
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Zarządzeniem Burmistrza z dnia 10 
września 2013 roku przystąpiliśmy w 
Gminie Kęty do prac i konsultacji nad 
Budżetem Obywatelskim.
Budżet Obywatelski jest bardzo do-
brym pomysłem. W wielu miastach 
i gminach w Polsce takie rozwiąza-
nie funkcjonuje i sprawdza się już od 
2011 roku. Mieszkańcy dostają prawo 
do bezpośredniego dysponowania pie-
niędzmi przeznaczonymi na inwesty-
cje. Sam pomysł takiego budżetu zro-
dził się w początkach lat 90. ubiegłego 
wieku w Brazylii. Tam funkcjonuje 
doskonale pod nazwą Budżetu Party-
cypacyjnego. Do Polski tę ideę prze-
nieśli mieszkańcy Sopotu. Opracowa-
li oni sposoby wdrażania budżetu w 
miastach i gminach w Polsce. W tym 
opracowaniu piszą, że etap wdrażania 
powinien trwać kilka miesięcy, aby do-
trzeć do jak najszerszego grona miesz-
kańców. Czas ten należy wykorzystać 
na rozpropagowanie idei, uświadomie-
nie mieszkańcom możliwości realnego 
wpływu na podział pieniędzy i tworze-
nie budżetu, stworzenie grup lub ze-
społów, które przedyskutują i wybiorą 
zadania do realizacji, a następnie pod 

koniec roku złożą wnioski do budże-
tu. Wtedy to będzie naprawdę Budżet 
Obywatelski. A jak jest w Kętach?
Od momentu ogłoszenia do złożenia 
wniosków mamy dwa tygodnie (od 17 
do 30 września). W tych dwóch tygo-
dniach trzeba zwołać zebrania miesz-
kańców, poinformować, czym jest taki 
budżet, poprosić o stworzenie grup lub 
zespołów, opracować i złożyć wnioski. 
Wnioski są obwarowane wymogami 
często dla mieszkańców trudnymi do 
zrealizowania np. określenie ogólnych 
kosztów i rozbicie ich na poszczególne 
etapy inwestycji. Inny wymóg z for-
mularza zgłoszeniowego punkt 4 jest 
w moim odczuciu dla mieszkańca nie 
do zrealizowania. Punkt ten mówi o 
beneficjentach zadania - „…wskazać, 
jakie grupy mieszkańców skorzystają 
z realizacji zadania, z uwzględnieniem 
kryteriów: społeczno-zawodowego, 
wieku, płci, miejsca zamieszkania…”. 
Przeciętny mieszkaniec nie ma dostę-
pu do takich informacji. Moim zda-
niem dane takie są chronione ustawą o 
ochronie danych osobowych.
Zastanawiający jest fakt tak nagłego i 
późnego ogłoszenia konsultacji. 

O budżecie obywatelskim mówiło się 
wcześniej, także na Fakty Kęty.
Nie wzbudziło to zainteresowania i 
nagle sprawa wybucha w trybie super 
pilnym. Ktoś przegapił, czy doszedł do 
wniosku, że ogłoszenie takiego budżetu 
będzie bardzo korzystne wizerunkowo? 
Jeśli to drugie, to jest to tworzenie PR i 
marketing polityczny w czystej postaci.
A szkoda, bo można naprawdę wspól-
nie z mieszkańcami zdziałać wiele do-
brego. Myślę, że zwłaszcza mieszkań-
cy dzielnic, których zarządy do tej pory 
dysponują śmieszną i skandalicznie 
niską kwotą 4000 zł mogą mieć realny 
wpływ na inwestycje w swoich dzielni-
cach. Trzeba obiektywnie przyznać, że 
zaproponowane kwoty, jak na początek 
są dość wysokie.
I aby mieć wpływ na wydatkowanie 
tych kwot trzeba dołożyć wszelkich 
starań, aby tak się stało.
Należy mieć nadzieję, że tak dobry i 
korzystny pomysł w przyszłym roku 
zostanie dopracowany i przyjmie się w 
Kętach na dobre.

Kazimierz Babiuch

Budżet obywatelski

Po ogłoszeniu konsultacji społecznych w sprawie budże-
tu obywatelskiego radni Rady Miejskiej w Kętach w oso-
bach: Kazimierz BABIUCH, Andrzej BRYZEK, Rafał FI-
COŃ, Wiesław GAWĘDA, Maria KARAIM,    Krzysztof 
KLĘCZAR, Agata MAJDA, Karol WADOŃ, Andrzej WI-
ŚNIOWSKI wystosowali wspólne stanowisko.
Radni generalnie poprali idee tworzenia budżetów obywa-
telskich, zwrócili jednak  uwagę na złożony i wymagający 
czasu proces tworzenia tego typu dokumentów. W sposób 
szczególny radni odnieśli się do zbyt krótkiego (14 dni) 
okresu od rozpoczęcia konsultacji do ostatecznego termi-
nu złożenia wniosków, podkreślili także inne, dotychczas 
stosowane, a obecnie marginalizowane w Gminie formy 
konsultacji społecznych (m.in. zgłaszanie wniosków do bu-
dżetu przez mieszkańców za pośrednictwem radnych oraz 
jednostek pomocniczych). Radni zwrócili także uwagę, iż 
w latach poprzednich odrzucono postulowane możliwo-
ści zwiększenia oddziaływania lokalnych społeczności na 
kształt realizowanych lokalnie inwestycji, m.in. poprzez 
odrzucenie projektu uchwały o funduszu sołeckim (2013), 

czy też nie wyrażenie zgody na zwiększenie środków będą-
cych w dyspozycji Zarządów Dzielnic. W tej kwestii radni 
ponownie przedstawili postulat, aby środki przeznaczone 
dla jednostek pomocniczych były przyznawane w odniesie-
niu do liczby mieszkańców. Dziś bowiem Kęckie Zarządy 
Dzielnic dysponują kwotami po 4 tys. zł/rok, zaś w sołec-
twach kwoty te są nawet kilkukrotnie wyższe. 
Radni podkreślili również problem bardzo wysokiego za-
dłużenia Gminy Kęty, należy bowiem pamiętać, że środki na 
realizację budżetu obywatelskiego nie pochodzą z żadnych 
dotacji i ich konsekwencją jest zaplanowany przez burmi-
strza deficyt budżetowy przekraczający w roku 2014 dzie-
więć milionów złotych, i prowadzący do zadłużenia Gminy 
w kwocie ponad 49 milionów na koniec roku 2014.
W podsumowaniu radni zaapelowali do mieszkańców o 
udział w konsultacjach i wykorzystanie narzędzia, jakim jest 
budżet obywatelski, oraz zadeklarowali pomoc w opraco-
wywaniu wniosków. Pełna treść oświadczenia dostępna jest 
na www.faktykety.pl.

STANOWISKO GRUPY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH 
W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
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Kęty, 30.01.2014 r.
Sprostowanie

Szanowna redakcjo Biuletynu Rady Miejskiej oraz Mieszkańców Gminy Kęty „fakty Kęty”.
W związku z artykułem „Prywatna telewizja za publiczne pieniądze” śpieszymy ze 
sprostowaniem.
Kwota w Państwa artykule jest kwotą za produkcję i wielokrotną emisję cyklu pro-
gramów pod tytułem „Echo Gminy” który nie obejmuje tylko „Sesji Rady Miejskiej” 
czy „Pytania do burmistrza”. Powyższa kwota nie jest w stanie zapewnić płynności 
finansowej dla jakiejkolwiek telewizji. Jednakże w ubiegłym roku telewizja TVK HD 
ze swoich zasobów finansowych podjęła próbę produkcji cyklicznego programu „Rad-
ny bez cenzury” który jednak z powodów braku chęci wypowiedzi zarówno radnych 
opozycyjnych jak i koalicyjnych nie został zrealizowany do końca.
Pragniemy także poinformować iż telewizja TVK HD nie jest jedynie portalem inter-
netowym oferującym możliwość oglądania informacji online z naszego regionu. Te-
lewizja TVK HD jest koncesjonowanym nadawcą w sieciach kablowych w miastach 
Kęty, Andrychów, Wadowice oraz niebawem w Oświęcimiu. Emitujemy nasz sygnał 
do telewizorów 24 godziny na dobę.
Jednocześnie kategorycznie zaprzeczamy że właścicielka TVK HD Aneta Flisowska 
jest, bądź była kiedykolwiek członkiem stowarzyszenia „Miasto i Gmina XXI”.
Prosimy o opublikowanie oświadczenia prezesa stowarzyszenie „Miasto i Gmina XXI” 
oraz ponownie zapraszamy do współpracy z redakcją TVK HD.

Redakcja TVK HD
Aneta Flisowska

Również władze MiG-u napisały oświadczenie:
Kęty, 28.01.2014 r.

Oświadczenie 
Zarząd Stowarzyszenia Miasto i Gmina Kęty MIG XXI oświadcza, że Pani Aneta Fli-
sowska nigdy nie była i nie jest członkinią stowarzyszenia MiG XXI.

Prezes Roch Jasiaczek
w-ce Prezes Przemysław Golonka

Do naszej redakcji dotarł list pani Anety Flisowskiej z prośbą o publikację 
jej sprostowania. Publikujemy go zgodnie z wolą autorki:

A na koniec publikujemy to:

Może pani Aneta Flisowska nie należy do MiG-u, ale jak widać wcale jej to 
nie przeszkadza, aby udzielać się w tym stowarzyszeniu, które rządzi w Kę-
tach i wypłaca jej sowite honoraria.

LISTY - SPROSTOWANIA

Jako członek zespołu redakcyjnego 
poczuwam się do obowiązku napi-
sania tych kilku słów, a dotyczyć 
one będą internetowego komenta-
tora o nicku „Mao”. Nie chcę się 
odnosić do słów Mao, nie mam 
ochoty z nim polemizować, tak jak 
nie robię tego w Internecie. Niepo-
koi mnie jednak inna rzecz – już 
kilka osób pytało mnie o komen-
tarze Mao. Ktoś nawet zarzucał 
„Faktom Kęty”, że pozwalają har-
cować temu komentatorowi i nikt 
nie ogranicza jego bardzo często 
prowokujących komentarzy. Dla-
czego tego nie ukrócicie, dlaczego 
nikt nie usunie Mao, czy choćby 
wytnie jego wycieczki pod adresem 
„wieśniaków”, czyli mieszkańców 
naszych sołectw? – pytają znajo-
mi i Czytelnicy. Często zwracają 
uwagę na osobiste wycieczki tego 
komentatora pod adresem innych 
komentujących. 
Odpowiem krótko, bo jesteśmy 
„Faktami Kęty”, a nie „Info Kęty”. 
Chcieliśmy demokracji ze wszyst-
kimi jej konsekwencjami, więc 
musimy również uszanować od-
mienność poglądów nawet, jeśli w 
naszym odczuciu są one niesłusz-
ne. Na tym polega wolność słowa 
– fundament demokracji. I w tej 
zasadzie nie może być wyjątków – 
nie możemy jej stosować wybiór-
czo, bo albo wszystkim wolno mó-
wić i pisać, co chcą, albo są równi 
i równiejsi.
Zatem, niech Mao pisze swoje 
komentarze korzystając z wol-
ności słowa i naszej otwartości. I 
Mao jest tu tylko przykładem, bo 
takich komentatorów jest więcej, 
choć nie tak wyrazistych jak on. 
Czytelników proszę tylko o jedno 
- pamiętajcie, że skoro puszczamy 
takie komentarze, wszelkie ko-
mentarze, to nie oznacza, że się z 
nimi zgadzamy. Szanujemy tylko 
wolność wypowiedzi i swobodę 
publicznego dyskursu.

Redaktor T.

Mao a sprawa kęcka
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Kolejny raz w mocnym postanowieniu milczenia wytrwałem tyl-
ko kilka tygodni. Szło całkiem dobrze, z letargu wyrwał mnie jed-
nak po raz kolejny jeden z internautów, który pod pseudonimem 
„szeryf” opublikował na jednym z forów komentarz, który przelał 
czarę goryczy…
Komentarz ten bowiem brzmiał: Trzyletnie rządy obecnego bur-
mistrza to nieustające pasmo sukcesów, i żadne polityczne gierki 
tego faktu nie zmienią! Dzięki budowie łącznika Sobieskiego-
Świętokrzyska, czy rozpoczętemu remontowi 3-Maja,wreszcie 
(po 20 letniej przerwie) coś ruszyło w budownictwie wielorodzin-
nym, dzięki temu młodzi (nowi) mieszkańcy Kęt będą mieć szansę 
na własne mieszkania. Zrealizowano oddolny projekt młodych 
mieszkańców - Skatepark ,od czasów pani Zbylut to pierwsza tak 
duża inicjatywa społeczna zakończona sukcesem. Dokończenie, 
czy też realizacja, projektu rewitalizacji kęckiego rynku, obwod-
nicy południowej-zachodniej, wielkie postępy w skanalizowaniu 
gminy, szeroka akcja remontów dróg gminnych, regulacja cią-
gów wodnych, rozpoczęcie budowy nowoczesnego targowiska, 
itd. można byłoby wymieniać i wymieniać dokonania obecnej 
władzy. Wszystkie te osiągnięcia pozwalają Nam optymistycznie 
patrzeć w przyszłość Naszego pięknego miasteczka .
Po przeczytaniu tego pięknego tekstu, jak tylko brzuch przestał 
mnie boleć ze śmiechu naszła mnie przerażająca myśl: jak bardzo 
rujnujące dla zdrowia są specyfiki, które zażywa jegomość „sze-
ryf”? Czy On naprawdę wierzy w to, co napisał, czy to chwilowa 
psychiczna niedyspozycja? 
Ale, do rzeczy. Abstrahując od dysfunkcji „szeryfa”, postanowi-
łem rozłożyć to „epickie dzieło” na czynniki pierwsze. 
Dzięki budowie łącznika Sobieskiego-Świętokrzyska, czy rozpoczę-
temu remontowi 3-Maja,wreszcie (po 20 letniej przerwie) coś ru-
szyło w budownictwie wielorodzinnym, dzięki temu młodzi (nowi) 
mieszkańcy Kęt będą mieć szansę na własne mieszkania.
Brzmi pięknie, ale w zakresie ul. 3 Maja plan jest dopiero na 2014 – po-
mimo trzech lat próśb, błagań i apeli tonących w błocie mieszkańców. 
Czyli da się – ale tylko w roku wyborczym. Co do łącznika, deweloper 
chyba  zaczął budowę mieszkań grubo przed realizacją tej inwestycji. 
Ponadto, z tego co mi wiadomo deweloper budujący mieszkania „za 
Biedronką” ma swój własny łącznik do ul. Zielonej. Wystarczyło ją 
poszerzyć i wyremontować. Przypominam też, jak to Pan Burmistrz o 
mały włos nie wyłożył całej inwestycji przy Zielonej, próbując na siłę 
stawiać tam kontenery socjalne. Gdyby nie mieszkańcy Starego Mia-
sta, którzy ten kretyński pomysł zablokowali, byłoby – Panie szeryf 
– jak zwykle…
Nie wspomnę już o kulturze realizacji łącznika Sobieskiego – Świę-
tokrzyska. Kto pamięta baner na jednej z posesji zrozumie, o co mi 
chodzi.
Zrealizowano oddolny projekt młodych mieszkańców - Skate-
park, od czasów pani Zbylut to pierwsza tak duża inicjatywa spo-
łeczna zakończona sukcesem.
Przełóżmy to na język ludzki: przy ogromnych protestach mieszkań-
ców, wbrew opinii Zarządu Dzielnicy za ponad pół miliona złotych 
postawiono na terenie „Hejnału” najdroższe w historii drewniane pu-
dło. Lokalizacji nie uzgodniono z nikim – bo po co?! Efekt: ferment 
wśród mieszkańców, w budżecie dziura a cały wielki skatepark bez 
przerwy stoi pusty. Można się na InfoKęty rozpisywać jak to on jest 
popularny, ale mieszkańcy chodzą, jeżdżą i widzą… Wiadomo, w 
zimie za zimno, wiosna, jesień – nawet przed deszczem nie ma się 
gdzie schować a w lecie za gorąco – bo nawet odrobiny cienia nie 
ma. Z tego cuda tak naprawdę korzysta niewielka grupka pasjonatów, 
reszta dzieciaków dalej jeździ po placach przed marketami, przed Do-

mem Kultury czy po Rynku. Nie wspomnę już o tym, że na obiekt 
za pół miliona Gminę stać, ale na instruktora czy opiekuna już nie… 
Efekt: już kilka groźnych wypadków, połamanych kości, wybitych 
zębów. Tylko pogratulować inwestycji.
„Dokończenie, czy też realizacja, projektu rewitalizacji kęckiego 
rynku, obwodnicy południowej-zachodniej”
Zaczynając od Rynku – przypominam sobie taki tekst z Kęczanina 
sprzed wyborów 2010, jak ówczesny lider opozycji Tomasz Bąk 
grzmiał, że remont Rynku to zła decyzja, bo trzeba budować wały. 
W sumie środki załatwił poprzednik, konsultacje społeczne też 
przeprowadził, koncepcję opracował. Decyzja była zła, pomysł 
bez sensu, wykonanie beznadziejne, ale sukces Pana Bąka jest! 
Gratuluję. Co do obwodnicy, czy aby przypadkiem jeszcze jako 
radny Tomasz Bąk nie należał do komitetu protestacyjnego, pró-
bującego zablokować jej budowę? Jedyną Jego zasługą jest to, że 
na wybudowanym za Jego kadencji odcinku tej drogi po dwóch 
miesiącach trzeba było…zdzierać asfalt. No i jeszcze ta przejażdż-
ka kabrioletem i rozdawane reklamówki. Klasa.
Wielkie postępy w skanalizowaniu gminy
Kolejny sukces – kanalizacja. Krótko i na temat: wyrzucenie z 
funkcji prezesa wodociągów Jana Klęczara, człowieka, który wraz 
z poprzednim burmistrzem pozyskał dla Kęt ponad 40 milionów 
na kanalizację. Powołanie na prezesa bez konkursu kolegi Pana 
Olejaka z fabryki kos. Absolutny brak jakichkolwiek działań zmie-
rzających do pozyskania nowych funduszy, realizacja wyłącznie 
działań przygotowanych przez poprzedników (projekty, finanse), 
zaprzepaszczenie możliwości skanalizowania Bulowic i Witkowic 
(a projekty i plany były gotowe!) i urządzenie sobie w wodocią-
gach niemal „naszej klasy”, na czele z wybitnym „specjalistą” a 
przy okazji szefem klubu radnych MiG XXI. Oto te sukcesy!
Szeroka akcja remontów dróg
To pozostawię bez komentarza. Jak jest, każdy widzi. 
Regulacja ciągów wodnych
Tj. Młynówki za pieniądze nam jako Gminie należne z Grupy Ry-
backiej. A co Pan Bąk zrobił w zakresie bezpieczeństwa powo-
dziowego? Międzywale Soły przypomina krajobraz księżycowy! 
Co z wałami? Gdzie te obiecane działania?
Rozpoczęcie budowy nowoczesnego targowiska
To dopiero powód do dumy. Dwa i pół miliona złotych (ponad poło-
wa to wkład Gminy!), spór sądowy z pierwszym wykonawcą, bezsen-
sowny, olbrzymi budynek nijak nie przydatny kupcom, bezpowrotnie 
zmarnowana szansa na rozwój terenów sportowo – rekreacyjnych, 
słowem: grube pieniądze wyrzucone na obiekt, który w niedługim 
czasie stanie się dla Gminy tylko dodatkowym balastem. W tle znów 
konflikty, spór z Zarządem Dzielnicy i samymi kupcami…
Można byłoby wymieniać i wymieniać dokonania obecnej wła-
dzy. Wszystkie te osiągnięcia pozwalają Nam optymistycznie pa-
trzeć w przyszłość Naszego pięknego miasteczka.
Do tego pasma sukcesów proponuję dodać jeszcze fakt, że drugi 
rok z rzędu zima przychodzi nieco później, co rano słońce wscho-
dzi nad kęcką ziemią, nasz region omijają powodzie i inne klęski 
żywiołowe a kadra skoczków narciarskich święci triumfy w Pu-
charze Świata. To oczywiście też zasługi Pana Tomasza. 
Panie Tomku, jest Pan wielki. I słusznie pisze komentator, że nic 
tego nie zagłuszy. Pan zastraszenia, demon zadłużenia, mistrz 
kwiecistej mowy, król niespełnionych obietnic…
Na odrobinę optymizmu, o którym „szeryf” wspomina pozwala 
jedynie myśl, że już na jesień wybory…

Wnikliwy Obserwator

Felieton Lekko Tendencyjny

Nieustające pasmo sukcesów…
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Na dzień dzisiejszy mamy zamkniętą salę 
gimnastyczną w Malcu. Powód - zły stan 
techniczny. Trudno od władz gminy uzy-
skać jasną deklarację przywrócenia obiektu 
do użytku. Wykluczono zajęcia sportowe na 
sali z kultury fizycznej dla dzieci szkolnych. 
Z obiektu nie mogą też korzystać sportowcy 
LKS „Zgoda” w Malcu. I to zarówno w for-
mie zajęć sportowych, jak i z pomieszczeń 
biurowych oraz sanitarnych. Mimo, że obiekt 
jest siedzibą klubu. Zarząd klubu nie otrzy-
mał dotąd żadnej pomocy od władz gminy 
choćby przejściowego rozwiązania proble-
mu. Czyżby deklaracje o przychylności do 
sportu dotyczyły tylko wybranych dyscyplin 
i klubów? Mamy nadzieję, że nie. Wszak ha-
sło wyborcze pana Tomasza Bąka brzmiało 
„GMINA JEST DLA MIESZKAŃCÓW”. 
Należy rozumieć, że wszystkich. Wydaje 
się, że mieszkańcy Malca szczególnie w tym 
przypadku na to zasługują.
Dlaczego?
W październiku1976 roku ówczesny Prze-
wodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzesze-
nia Ludowe Zespoły Sportowe w Bielsku 
Białej śp. Adam Tukaj odwiedził kilka oko-
licznych klubów sportowych z propozycją, 
że jest możliwość wybudowania pawilonu 
sportowego wraz z salą gimnastyczną przy 
udziale środków Totalizatora Sportowego. 
Jedynym warunkiem było, aby do końca 
roku wykonać fundament pod ten obiekt. W 
czynie społecznym. Był m. in. w Bulowi-
cach, Łękach, Osieku, lecz nigdzie nie przy-
jęto oferty. Działacze tych klubów uważali, 
że wykonanie fundamentów w ciągu dwóch 
miesięcy i to jeszcze w warunkach zimowych 
nie jest możliwe. Kolejną odwiedzoną wio-
ską był Malec. I społecznicy Malca podjęli 
wyzwanie. Całymi dniami, aż do późnych 
wieczorów, przy sztucznym oświetleniu, w 
warunkach utrudnionych padającym śnie-

giem, w krótkim czasie społecznicy zreali-
zowali zobowiązanie. Wykonali fundamenty. 
W następnym roku wybudowano w czynie 
społecznym mury, na których specjalistycz-
na firma zamontowała konstrukcję drew-
nianą dachu typu „PILAWKA”. Pozostałe 
prace wykończeniowe wykonane zostały 
ze znacznym udziałem mieszkańców. Efekt 
osiągnięto w 1979 roku. Warto podkreślić, że 
w owym czasie był to jedyny obiekt z salą 
gimnastyczną na okoliczne wsie.
Z upływem lat pawilon modernizowano:
• 1995 rok - dach pokryto blachą (10 tys. zł),
• 1999 rok - dokonano wymiany okien, drzwi, 
podsufitki, pomalowano salę (45 tys. zł),
• 2000 rok - wymieniono ogrzewanie z wę-
glowego na gazowe, wyremontowano część 
socjalną (93 tys. zł),
• 2001 rok - wykonano docieplenie budynku 
oraz elewację (50 tys. zł),
• 2003 rok - wykonano nawierzchnię sporto-
wą sali z tworzywa sztucznego (48 tys. zł),
• 2005 rok - zmodernizowano oświetlenie 
sali gimnastycznej (11 tys. zł).

Klub sportowy, jako administrator pawilonu 
w 1999 roku poczynił starania o dokonanie 
ekspertyzy dachu. Wynik ekspertyzy był 
pozytywny.
Jak już wspomniano, na dzień dzisiejszy nie 
ma deklaracji władz samorządowych termi-
nu przywrócenia pawilonu sportowego w 
Malcu do użytkowania. Zmiany wymaga 
konstrukcja dachowa. Budynek został cał-
kowicie wyłączony z użytkowania mimo 
faktu, że część socjalna tj. łaźnia z natryska-
mi i toalety są wymurowane z pustaków i 
pokryte płytą żelbetową. Te pomieszczenia 
są najbardziej potrzebne klubowi. I znów 
członkowie LKS „Zgoda” Malec pozbawie-
ni pomieszczeń socjalnych, aby nie zawiesić 
działalności sekcji piłki nożnej, w lutym br. 
w czynie społecznym zaadoptowali część 
pomieszczeń budynku gospodarczego usy-
tuowanego obok pawilonu na szatnie i na-
tryski do kąpieli. 
Gmina nie pomogła rozwiązać problemu.
Społecznicy maleccy zadają sobie pytanie: 
czy warto było angażować się w budowę 
przedmiotowego obiektu, który ma już 35 
lat? W tym czasie Gmina wybudowała no-
woczesne sale gimnastyczne w każdym 
sołectwie. W tym miejscu mogę zapewnić, 
że mieszkańcy Malca na pewno byliby 
wdzięczni samorządowi kęckiemu za reali-
zację sali sportowej o standardzie podob-
nym, jak w innych sołectwach. I na pewno 
nie deprecjonowaliby inwestycji, jak swego 
czasu radni z Bulowic – panowie Kruczała i 
Kuźma, którzy z determinacją walczyli, aby 
w ubiegłej kadencji sala w Bulowicach nie 
powstała. Salę określano, jako „kurnik”. Jak 
ten „kurnik” wygląda warto zobaczyć.

Karol Wadoń
Radny Gminy Kęty

Sportowe resentymenty Malca



Komentarz

Mija powoli kadencja obecnych władz 
samorządowych. Myślę, że czas powró-
cić do tematu obiecywanej w poprzed-
niej kampanii wyborczej nowoczesnej 
hali sportowej, która po objęciu władzy 
przez „MiG” miała „migiem” stanąć w 
Kętach. Zdaniem Pana Bąka pieniądze 
były, możliwości były, partnerzy byli… 
problemem był tylko zły burmistrz…

Faktem jest bowiem, że w okresie zarządza-
nia Gminą Kęty przez Pana Olejarza powsta-
ło w Kętach wiele obiektów sportowych, w 
tym obecny „OSiR”, „Orliki” czy sale gim-
nastyczne przy szkołach. Gmina Kęty była 
nawet wyróżniana jako „Sportowa Gmina”. 
Tym faktom Pan Bąk zaprzeczyć nie mógł, 
nie mógł też sobie przypisać tych zasług 
więc pozostało mu jedno: zdyskredytować 
te inwestycje w oczach Mieszkańców. W 
wydawanej przez swoje stowarzyszenie ga-
zecie „Czas” pisał więc tak:
Baza obiektów sportowych stale powiększa 
się, ale sale przy szkołach nie rozwiązują 
problemu. Ich budowanie to konieczność i 
należą się uczniom jak przysłowiowa „psu 
- buda”. „Orliki” są super, ale to program 
rządowy, w którym wzięła udział gmina, bo 
tak naprawdę nie miała innego wyjścia. Cała 
Polska buduje „Orliki”. W Gminie Kęty z 
podstawowego wychowania fizycznego i re-
kreacji) stworzono nową i fałszywą filozofię 
„wybitnego rozwoju sportowego (Tomasz 
Bąk, Czas nr 4 (16) – wrzesień 2010)
Przekaz jest więc jasny: chociaż Gmina się 
rozwija, obiekty powstają to tak czy owak 
jest źle. Nie ważne, że pozyskiwane są 
środki zewnętrzne, nie ważne że powstają 
obiekty – to żadna zasługa Gminy czy bur-
mistrza. To jego obowiązki.

W swoich osądach i kreślonych wizjach 
Pan Bąk poszedł jeszcze dalej:
 (…) poziom sportu szkolnego to jedno, a 
sport przez duże „S” to całkiem coś inne-
go. Obecne władze nie mają o tym bladego 
pojęcia. Brak wizji funkcjonowania i roz-
woju środowiska sportowego powoduje, że 
szanse na duże inwestycje są marnowane. 
A powstające sale gimnastyczne tylko w 
oczach władz są „wielkie”. Otóż nie są, 
a od kilku lat nasz pomysł wybudowania 
prawdziwej hali, w pełnych wymiarach 
(płyta 44 na 24 metry, 11 metrów wysoko-
ści, 1000 miejsc na widowni) jest ośmie-
szany i pomijany.
Czas to zmienić, a okazja jest wyśmienita. Wy-
bory samorządowe powinny w swoim efekcie 
wprowadzić nowych ludzi do Rady Miejskiej 
i Urzędu Gminy (…)
Tomasz Bąk, Czas nr 4 (16) – wrzesień 
2010 
Obecnie tego typu hale buduje się w naj-
nowocześniejszych technologiach, tanio i 
szybko. Gminę Kęty stać na współfinanso-
wanie budowy. Partnerami powinny być 
samorząd powiatowy i wojewódzki. Moż-
na także pozyskać środki rządowe oraz
z Unii Europejskiej. Z pewnością także 
słyszał Pan o partnerstwie publiczno-pry-
watnym. Tomasz Bąk, KĘCZANIN nr 12, 
grudzień 2010
Pan Bąk wybory wygrał, większość w Ra-
dzie Miejskiej uzyskał, od blisko czterech 
lat rządzi niepodzielnie, a obiecanej hali 
jakoś nie widać. Jaki z tego morał?
Łatwo się obiecuje. Łatwo się snuje wizje, 
łatwo się oczernia. Pytam więc: skoro win-
ne były tylko poprzednie władze, dlaczego 
ta nowa hala jeszcze nie stoi? Dlaczego nie 
stanęła – zgodnie z obietnicą Pana Bąka – 

„w najnowocześniejszych technologiach, 
tanio i szybko”? Dlaczego Pan Bąk nie 
pozyskał: „środków rządowych oraz z Unii 
Europejskiej”? 
I dalej, stwierdza na łamach „Kęczanina” 
Pan Bąk: „Gminę Kęty stać na współfinan-
sowanie budowy”. Owszem, wtedy (2010) 
Gminę było stać. Realne zadłużenie było 
wówczas znacznie poniżej 20 milionów 
złotych. Dziś, po czterech latach rządów 
Pana Bąka, hali jak nie było, tak nie ma a 
zadłużenie Gminy zbliża się do 50 milio-
nów złotych! Dziś już nikt odważnie nie 
twierdzi, że Gminę Kęty na to stać. 
I na koniec jeszcze jedno. Z dedykacją dla 
Mieszkańców Kęt – Podlesia. Tyle było 
obiecane, miało być tak pięknie. I w tym 
miejscu pytam: gdzie jest nowa sala spor-
towa obiecana Mieszkańcom przy szkole? 
Cytując Pana Bąka, przecież: „sale przy 
szkołach nie rozwiązują problemu. Ich 
budowanie to konieczność i należą się 
uczniom jak przysłowiowa „psu - buda” 
(Tomasz Bąk, Czas nr 4 (16) – wrzesień 
2010). 
Niestety, Pan Bąk nie tylko nie dotrzymał 
obietnicy danej młodzieży: hali na półtora 
tysiąca ludzi w Kętach wciąż nie mamy. 
Nie zrealizował nawet tego, co jak twierdzi 
należy się dzieciom jak psu buda, czyli…
jest po prostu Jego obowiązkiem! Przy 
okazji zapytam jeszcze: gdzie jest zaplecze 
sportowe przy ZS-G Nr 1 w Kętach, o któ-
re od lat upominamy się jako Mieszkańcy, 
Radni, Zarząd Dzielnicy?
I jak tu wierzyć w kolejne, piękne obiet-
nice? 

Krzysztof Jan Klęczar

Kolejne niespełnione obietnice…
Czyli słów kilka o hali, której nie ma!



W budżecie na 2014r zostały zaplano-
wane środki w wysokości 910.000,00 
zł na upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu. W roku  ubiegłym była to 
kwota 850.000,00 zł. Burmistrz To-
masz Bąk podpisał stosowne umowy  z 
przedstawicielami wnioskodawców  o 
udzieleniu dotacji celowej na realizację  
następujących zadań (projektów):
I .  Zdania realizowane na podstawie 
Uchwały Nr XXXVI/354/2013 Rady 
Miejskiej w Kętach z  dnia 26 kwietnia 
2013r w sprawie określenia warunków 
i trybu udzielania i rozliczania dotacji 
służących sprzyjaniu rozwojowi sportu 
oraz kontroli ich wykorzystania.
1. Zadanie pod nazwą „Szkolenie 
zawodników w sekcji kolarskiej i 
pływackiej oraz organizacja zawo-
dów sportowych” realizowane przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” 
w Kętach – kwota przyznanej dotacji  
wynosi 76.414,38 zł.
2. Zadanie pod nazwą „Upowszech-
nianie kultury fizycznej w okresie do 
dnia 24 grudnia 2014 roku” realizo-
wane przez Ludowy Klub Sportowy 
„Zgoda” Malec – kwota przyznanej 
dotacji 47.619.12 zł.
3. Zadanie pod nazwą „Popularyza-
cja i rozwój lekkiej atletyki w gmi-
nie Kęty w 2014r.” realizowane przez 
Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Tempo” Kęty – kwota przyznanej do-
tacji 48.126,45 zł.
4. Zadanie pod nazwą „Upowszechnia-
nie kultury fizycznej i sportu przez 
LKS „Orzeł” Witkowice” – realizowane 
przez Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w 
Witkowicach – kwota przyznanej dotacji 
50.684,49 zł.
5. Zadanie pod nazwą „Podniesienie po-
ziomu sportowego u dzieci i młodzie-
ży oraz utrzymanie drużyn w swoich 
klasach rozgrywkowych” realizowane 
przez Ludowy Klub Sportowy „Niwa” 
w  Nowej Wsi – kwota przyznanej dota-
cji 113.251,94 zł.
6. Zadanie pod nazwą „Upowszechnia-
nie, promocja i rozwój piłki nożnej 
w gminie Kęty przez szkolenie dzieci 
i młodzieży” realizowane przez Team 
Sport „Hejnał” Kęty – kwota przyznanej 
dotacji 36.187,44 zł.
7. Zadanie pod nazwą „Upowszechnia-

nie kultury fizycznej” realizowane przez 
Ludowy Klub Sportowy „Bulowice” w 
Bulowicach – kwota przyznanej dotacji 
42.297,50 zł.
8. Zadanie pod nazwą „Upowszech-
niane kultury fizycznej przez Łęcki 
Klub Sportowy „Soła” Łęki” reali-
zowane przez Łęcki Klub Sportowy 
„Soła” Łęki – kwota przyznanej dotacji 
69.374,26 zł.
9. Zadanie pod nazwą „Wydarzenia 
Lekkoatletyczne” realizowane przez 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

„Bielgim” w Bielanach – kwota przy-
znanej dotacji 21.674,28 zł.
10. Zadanie pod nazwą „Sprzyjanie 
rozwojowi sportu w Gminie Kęty – 
Piłka Siatkowa” realizowane przez 
Uczniowski Międzyszkolny Klub 
Sportowy „KĘCZANIN” – kwota 
przyznanej dotacji 329.368,49 zł.
II.   Zadania realizowane zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie.
1. Zadanie pod nazwą „Prowadzenie 
szkoleń karate i młodzieży w Gminie 
Kęty” realizowane przez Klub Karate 
MAWASHI w Choczni – kwota przy-
znanej dotacji 2.849,60 zł.
2. Zadanie pod nazwą „Upowszechnia-
nie kultury fizycznej w jednostkach 
pomocniczych Gminy Kęty oraz pro-
pagowanie strzelectwa sportowego 
i sportów obronnych jako aktywnej 
formy wypoczynku i sportu” realizo-
wane przez Ligę Obrony Kraju w War-
szawie, Koło LOK w Kętach – kwota 
przyznanej dotacji 18.688,92 zł.

III.  Zadania w zakresie wypoczynku 
zimowego dzieci i młodzieży realizo-
wane zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Zadanie pod nazwą „EKSPRES PO-
LARNY” – HAZ 2014” realizowane 
przez Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Krakowska – kwota przy-
znanej dotacji 5.000,00 zł
2. Zadnie pod nazwą „Zimowy obóz 
piłkarski Szkoły Futbolu mig21.pl” – 
kwota przyznanej dotacji 4.400,00 zł.

3. Zadnie pod nazwą „Organizacja obo-
zu zimowego sportowo rekreacyjnego 
dla zawodników Team Sport „Hejnał” 
Kęty w  Kętach jako forma spędzania 
wolnego czasu” – kwota przyznanej do-
tacji 3.300,00 zł.
4. Zadanie pod nazwą „Piłka Siatko-
wa” realizowane przez Uczniowski 
Międzyszkolny Klub Sportowy „KĘ-
CZANIN” – kwota przyznanej dotacji 
2.500,00 zł.  
5. Zadanie pod nazwą „Wypoczy-
nek na sportowo” realizowane przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” 
w Kętach – kwota przyznanej dotacji 
4.800,00 zł.
6. Zadanie pod nazwą „Obóz zimowy 
Judo 2014r.” realizowane przez Kęcki 
Klub Sportowy „HEJNAŁ” w upa-
dłości likwidacyjnej -  kwota przyzna-
nej dotacji 5.005,00 zł.

Rafał Ficoń

Pieniądze na sport zostały podzielone



Oglądając na jednym z portali galerię zdjęć z me-
czu UMKS Kęczanin, rzucił mi się w oczy młody 
człowiek w klubowym szaliku, przeprowadzający 
wywiad z jednym z zawodników. W dłoni trzymał 
mikrofon kęckiej telewizji…
Okazało się, że ten człowiek nazywa się Piotr Bąk. Po-
nownie zauważyłem go przy okazji turnieju Plaża Open 
w Kętach w roku 2013. Sporo komentował w mediach, 
pełni bowiem - jak się okazało - funkcję redaktora na-
czelnego serwisu siatkowka24.com. Wydawcą tego 
serwisu jest Pan Paweł Wojewodzic. 
Okazało się, że Pan Piotr Bąk z turniejem związany 
jest nie tylko przez siatkarski portal. Na głównej stro-
nie firmy BDB Impresariat z siedzibą w Cieszynie, 
która zdaje się być głównym organizatorem turnieju, 
w zakładce „kontakt”  (http://www.bdbimpresariat.pl/
kontakt/), obok właściciela, koordynatora i dyrekto-
ra sportowego turnieju widnieje nie kto inny, jak Pan 
Piotr Bąk. Należy więc rozumieć, że Pan Piotr dla fir-
my tej pracuje.
Na osobę Pana Piotra Bąka natrafiłem także przy okazji 
kilku notatek na temat reaktywacji kęckiego „Hejnału”. 
Na jednym z portali, pod adresem http://www.sportmam-
newsa.pl/newsy,106-ts-hejnal-wraca, przeczytałem, że 
„31 maja do życia powołano stowarzyszenie Team Sport 
Hejnał Kęty. Prezesem nowo powstałej organizacji jest 
Janusz Jurzak, pełniący obecnie funkcję Sekretarza Gmi-
ny Kęty. Wśród członków stowarzyszenia są m.in. Piotr 
Bąk – syn burmistrza Gminy Kęty, Paweł Wojewodzic – 
którego firma świadczy usługi informatyczne dla Gminy 
Kety oraz Dariusz Wojnar – były trener sekcji piłkarskiej 
i członek zarządu KKS Hejnał Kęty”.
Jaka jest konkluzja. Co łączy te fakty. Z pozoru niewiele, 
ale jak się człowiek zagłębi, nitki splatają się w gęstą 
sieć. Otóż: Pan Piotr Bąk pracuje dla firmy, której Pan 
Tomasz Bąk, burmistrz Gminy Kęty i ojciec Pana Pio-
tra zapłacił z gminnej kasy za organizację Turnieju Pla-
ża Open w Kętach. Pomimo gigantycznego zadłużenia 
Gminy Pan Tomasz ponownie – bez żadnego przetargu 
– podpisał już umowę na organizację turnieju w roku 
2014. Dodajmy: z tą samą firmą. 
Ponadto: Pan Piotr prowadzi serwis siatkówka24.com, a 
wydawcą tego serwisu jest Pan Paweł Wojewodzic. Pan 
Paweł Wojewodzic prowadzi także stronę www. Stowa-
rzyszenia MiG XXI,  a w roku 2010  startował w wybo-
rach do Rady Miejskiej z listy komitetu MiG XXI, czyli 
listy burmistrza Tomasza Bąka, ojca pana Piotra. Man-
datu nie uzyskał, ale po wyborach, jako właściciel firmy 

Hugo.web uzyskał intratne kontrakty na usługi informa-
tyczne finansowane z publicznych pieniędzy, w tym ob-
sługę informatyczną kilku szkół gminnych. Wykonywał 
też m.in. stronę dla gminnego zadania „budżet obywatel-
ski”, a także dla prywatnej firmy będącej właścicielem 
telewizji TVK HD. Co do firmy prywatnej – nic mi do 
tego, ale co do zadań gminnych pytam: czy wykonywał 
je za darmo? Czy były przetargi? Jaki był klucz wyboru 
– czy tylko polityczno-towarzyski? Dodajmy: w szaliku 
UMKS Kęczanin Kęty, który z publicznej kasy bierze 
corocznie gigantyczne dotacje, i którego prezesem jest 
wygaszony przez Wojewodę Małopolskiego radny MIG 
XXI Marek Błasiak, i z mikrofonem tejże TVK HD Pan 
Piotr Bąk przeprowadzał wywiad po jednym z meczów 
siatkówki. Dodajmy: TVK HD, dla którego wywiad 
przeprowadzał Pan Piotr Bąk bierze corocznie z gminnej 
kasy około 60 tysięcy złotych, m.in. za przeprowadzanie 
wywiadów z ojcem Pana Piotra, burmistrzem Tomaszem 
Bąkiem. Przypadek?!
Ostatni wątek, który zamierzam poruszyć dotyczy kęc-
kiego Hejnału. Otóż, nie jest tajemnicą, że jako radny 
Tomasz Bąk ściągnął na TS Hejnał telewizję śledczą i 
prokuraturę, a już jako burmistrz kilkakrotnie odmówił 
przyznania gminnej dotacji Kęckiemu Klubowi Sporto-
wemu „Hejnał”. Finalnie klub ten popadł w tarapaty, a 
na jego zgliszczach powstał nowy, nawiązujący do tra-
dycji TS Hejnał Kęty. W strukturach tego Klubu spotkali 
się między innymi Pan Janusz Jurzak, sekretarz Gminy 
Kęty, służbowo podległy Panu Tomaszowi Bąkowi, Pan 
Piotr Bąk, a także …Pan Paweł Wojewodzic.
I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że o 
ile dla KKS Hejnał burmistrz Tomasz Bąk nie był zbyt 
skłonny do udzielania publicznych dotacji, o tyle nowy 
TS już na starcie, na rok 2014 otrzymał ponad 36 tysięcy 
złotych.
To wszystko pisze nie po to, by czepiać się młodego 
człowieka. Po prostu to, co piszę powyżej, w połączeniu 
z tym, że na ostatniej sesji kęccy radni głosowali nad 
przyznaniem 20 tysięcy złotych dotacji na rzecz liceum 
w Oświęcimiu, którego dyrektorem - oczywiście aku-
rat przez przypadek - jest Pani Jolanta Bąk, żona Pana 
burmistrza Tomasza i matka pana Piotra wydaje się już 
przekraczać wszelkie granice przyzwoitości. To nie „Na-
sza Klasa”, Panie Bąk! Chce Pan być hojnym ojcem i 
mężem, proszę bardzo – ale za swoje, nie za gminne pie-
niądze!

Wnikliwy Obeserwator

Na prawo Bąk, na lewo Bąk... 
a środkiem kasa płynie
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Mój zatarg z targiem

Zastanówmy się, jaki sens 
ma budowanie całotygodnio-
wego targu w mieście, gdzie 
są dwie „Biedronki”, Tesco, 
Lidl, Aldi, Carrefour i kil-
ka innych dużych sklepów? 
Miejsce na tym targowisku 
będzie kosztowało, więc ja-
cyś handlujący je opłacą z 
nadzieją na dobry biznes. 
Ale na jak długo wystarczy 
im cierpliwości, by tkwić w 
Kętach, gdy inni objeżdżają 
w tym czasie miejscowości, 
gdzie targi zwyczajowo są 
raz w tygodniu i tam wtedy robi się najlepsze interesy? Kę-
czan też trzeba by zmusić do chodzenia na targ dzień w dzień. 
Czy tego potrzebują? Wątpię. To tak, jakby mieć nadzieję, że 
jednego roku zamiast czterech pór roku będzie tylko lato.
Śmiem twierdzić, że po miłych złego początkach całe to 
targowisko zamrze na sześć dni, aby odradzać się tylko w 
poniedziałki – bo tak jest w Kętach od wieków. Ale może się 
mylę, i byłoby lepiej żebym się mylił, lepiej ze względu na 
wywalone w błoto pieniądze… Choć nie, wcale nie lepiej! 
Teraz przejdę do innej kwestii.
Od wielu, wielu lat Kęty wyraźnie dzieliły i porządkowały 
swoją przestrzeń miejską, dbały o czystość tego podziału: tu 
Rynek, tam osiedla, blisko szkoły, nowa parafia, pawilony han-
dlowe z parkingami, a gdzieś na obrzeżach, blisko zielonych te-
renów nad Sołą - parki, tereny rekreacyjne, ścieżki spacerowe, 
obiekty sportowe. Logika przestrzeni i jej racjonalny podział 
ze względu na funkcje to kwintesencja miejskości. Nie trzeba 
być urbanistą, aby to czuć, ale trzeba to czuć, jeśli chce się być 
burmistrzem. 
W jednej z poprzednich kadencji na teren obok boiska trenin-
gowego przeniesiono TYMCZASOWO targ, bo nie mieścił się 
w obrębie starego miasta i ulicy Wszystkich Świętych. Było to 
zrozumiałe choć złe rozwiązanie, ale sensowne jeśli na jakiś 
czas, zważywszy, że opłaty targowe miały wesprzeć podupada-
jący TS „Hejnał”. Ale nikt nie myślał chyba, że tak pozostanie 
na wieki wieków – to byłby nonsens. Nikt nie myślał dopóki 
rządów nie objął Tomasz Bąk. Ten tę prowizorkę przypieczęto-
wał betonem. I jest pewnie dumny ze swego dzieła. 

Otóż jego sztandarowe 
dzieło „architektoniczne” 
to przykład kompletnego 
niezrozumienia przestrze-
ni miejskiej. Jak można 
było wybudować coś ta-
kiego obok parku lipowe-
go ze ścieżką dydaktycz-
ną, obok stadionu, Orlika, 
skate parku (ten ostatni 
sam postawił)? Po co było 
zaśmiecać całotygodnio-
wym handlem miejsce 
wypoczynkowe? Jak dziś 
będą się czuły na space-

rach w parku matki z dziećmi, gdy obok będą wjeżdżać i 
wyjeżdżać furgony, gdy będzie trwał rozładunek i załadunek 
towarów, gdy w powietrzu będą latać resztki opakowań? 
Czy ten wykształcony człowiek i historyk nigdy nie zetknął 
się z opisami choćby średniowiecznych miast, z pouczającą 
lekcją urbanistyki? A może po prostu nie czuje miasta, nie 
rozumie jego przestrzeni i targ w parku czy na boisku jest dla 
niego rzeczą zupełnie oczywistą, tak jak dla Azjatów oczywi-
sty był bazar na Stadionie Dziesięciolecia? Może tak być, ale 
takie myślenie nijak nie pasuje do burmistrza, co najwyżej do 
sołtysa, choć żadnego sołtysa nie chcę tutaj obrazić. Chcę tyl-
ko zaznaczyć, że przestrzeń wiejska jest bardziej chaotyczna 
od miejskiej, tam kościół można postawić na jednym końcu 
wsi, a cmentarz na drugim. W miastach zawsze szanowało się 
przestrzeń, uczono się nią racjonalnie gospodarować, znano 
jej podział wynikający z funkcji. Nawet słowo cywilizacja 
pochodzi od civitas – obywatela miejskiego, to znaczy tego, 
który ma we krwi kulturę miejską. 
Niestety, w Kętach mamy teraz takie kuriozum, jakby nam 
majster wynajęty do remontu domu postawił wannę w salo-
nie. Tu przyłączę się do Mao, który czasem wytyka komuś 
wiejskość (z czym się z reguły nie zgadzam), ale teraz mam 
ochotę napisać: panie Bąk, może pan poszuka sobie jakiejś 
wsi, najlepiej w kieleckim i spróbuje tam zostać sołtysem. 
W Kętach pan się nie sprawdził.

emenem

Kiedy piszę te słowa, kończy się budowa nowego kęckiego targowiska. Pochłonęła kilkumilionową sumę z 
miejskiej kasy i dotacji zewnętrznej i wydaje się, że jest to sztandarowe dzieło burmistrza Bąka i całej jego 
czteroletniej kadencji. Czy na pewno jest się czym chwalić? Otóż moim zdaniem nie.


