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Nasze drogie targowisko

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

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce trzeci numer biuletynu 
„Fakty Kęty”. Tematem przewodnim numeru 
jest podsumowanie wykonania budżetu Gmi-
ny za rok 2013, zwieńczone burzliwą dyskusją 
podczas sesji Rady Miejskiej i udzieleniem bur-
mistrzowi Tomaszowi Bąkowi absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu stosunkiem głosów 
11 „za”: 10 „przeciw”. 
Poruszamy również temat bulwersujący wielu 
mieszkańców, dotyczący zarządzania kęckim 
składowiskiem odpadów. Na własne oczy prze-
konaliśmy się, jak wygląda proces sortowania 
odpadów podlegających recyklingowi. Wnioski 
nie napawają optymizmem… 
Piszemy też o zagrożeniu powodziowym w 
Naszej Gminie, a także o pracach wykonywa-
nych ostatnio na wałach przeciwpowodzio-
wych rzeki Soły. 
W tym numerze przeczytacie Państwo również 
o dalszych kontrowersjach wokół zamknięcia 
sali sportowej w Malcu, burzliwych losach bu-
dowy kęckiego targowiska oraz niezwykłej ak-
tywności gminnych służb promocyjnych, szcze-
gólnie w aspekcie przypisywania urzędującym 
włodarzom cudzych sukcesów i osiągnięć. 
Ponadto, jak zwykle felietony, komentarze i 
odrobina humoru.
Zapraszamy do lektury.

Redakcja

Odbudowa tego, co obecna kadencja zrujno-
wała to zadanie niezwykle ciężkie. Z jednej 
strony gminne finanse, obciążone kolosal-
nym długiem. Z drugiej relacje społeczne, 
zniszczone zastraszeniem, lekceważeniem, 
poniżaniem podwładnych, brakiem przejrzy-
stości, koleżeńskimi układami, brakiem po-
szanowania tradycji... 
O tym trzeba zacząć mówić głośno. Bez przy-
wrócenia wzajemnego szacunku i zaufania cięż-
ko będzie myśleć o wspólnej, ciężkiej i przede 
wszystkim skutecznej pracy na rzecz rozwoju 
naszej Małej Ojczyzny. Wszyscy jesteśmy miesz-
kańcami Gminy Kęty, jest to więc nasza wspól-
na sprawa! Reprezentujemy liczne środowiska. 
Różnimy się. Możemy, a nawet powinniśmy się 
spierać i dyskutować. Ale musimy ponownie za-
cząć się wzajemnie szanować.

W poprzednim numerze biuletynu w moim 
oświadczeniu zasygnalizowałem, że jest silna 
grupa mieszkańców, którzy mają wolę i odwa-
gę głośno powiedzieć „NIE”! W tym miejscu, 
jako upoważniony lider tej grupy serdecznie 
zapraszam do współpracy wszystkich, któ-
rym leży na sercu dobro Gminy Kęty. Bez 
względu na ideologiczne czy polityczne sym-
patie, razem podejmijmy trud budowania 
Gminy Kęty, jakiej pragniemy dla siebie i na-
szych rodzin. Zapraszam organizacje społecz-
ne i pozarządowe, przedsiębiorców oraz indy-
widualnie każdego z mieszkańców. Nadszedł 
czas wspólnej dyskusji na temat przyszłości 
Gminy Kęty - naszej przyszłości.
Czas zatrzymać lawinę galopującego zadłu-
żenia Gminy. Czas zakończyć zabawę za pie-
niądze naszych dzieci i wnuków. Czas podjąć 

działania, które zapewnią mieszkańcom nie 
tylko rozrywkę, ale przede wszystkim pracę. 
Czas skończyć z pozornym dialogiem, realizo-
wanym w myśl zasady „ja mówię, wy słucha-
cie”. Czas skończyć z morzem pustych i nigdy 
nie spełnionych obietnic. Czas skończyć z 
wybiórczym stosowaniem przepisów, szcze-
gólnie gdy dotyczy to kolegów burmistrza…
Możemy tego dokonać – ale tylko wspólnie!
Wszystkich zainteresowanych współpracą 
serdecznie zapraszam do kontaktu:

Mail: redakcja@faktykety.pl
Tel. 609 673 848

dr inż. Krzysztof Jan Klęczar
Radny Gminy Kęty

Gmina Kęty - nasza wspólna sprawa!
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Sesja absolutoryjna

W numerze:
Kolejne 300 tys. złotych na targowisko.

Czas zmian O kierunkach rozwoju Gminy niebawem zdecydują przy urnach 

mieszkańcy. Już dziś, by „domknąć” budżet burmistrz Bąk sięgnął po 9-milionowy kredyt.

Zawracanie kijem Soły Gmina Kęty samodzielnie zabezpieczyła wały. 
Bielany w sytuacji zagrożenia.

W niecce składowiska znalazły się odpady, które powinny trafić do punktów recyklingu.

Kto tak naprawdę pomógł?

Panie radny, dlaczego Pan Pyta?

... i wiele więcej
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Szacunkowa wartość zamówienia pierwszego 
przetargu wynosiła ( bez VAT) 3 017 527,22 
zł. Firma, która przetarg wygrała zobowiązała 
się wybudować targowisko z budynkiem sani-
tarno-gospodarczym za kwotę 2 277 163,63 
zł. brutto, kwotę znacznie niższą od wartości 
szacunkowej. Prace budowlane szybko zostały 
wstrzymane, bo wykonawca zgłosił swoje uwa-
gi do projektu. Zdaniem wykonawcy wystąpiła 
różnica pomiędzy rzędnymi projektowymi a 
rzeczywistymi, co uniemożliwiało realizację in-
westycji.  Do porozumienia z inwestorem, czyli 
Gminą nie doszło, a spór przeniósł się do sądu 
i trwa nadal.
Ogłoszono drugi przetarg, w którym wartość 
szacunkowa zamówienia wyniosła (bez VAT) 
2 864 687,97 zł. Przetarg wygrała firma, która 
zaproponowała najniższą cenę 2 277 775,96 zł 
brutto.
Przed ogłoszeniem drugiego przetargu do-
konano zmian w projekcie m.in. dotyczących 
rzędnych posadowienia. Skoro zmiany w pro-
jekcie zostały dokonane, można było przy-
puszczać, że uwzględniono już wszystkie kosz-
ty budowanego targowiska.  
Tymczasem okazuje się, że z budżetu Gminy 
należy dołożyć jeszcze 300 000,00 zł na reali-
zację  dodatkowych zadań. 
Konieczność tę wiceburmistrz Olejak tłuma-
czył tak: „Wykonawca dokonał korytowania, 
wykonaliśmy zgodnie z wytycznymi projek-
tanta próbę, czy następnie zostały wykonane 
badania geologiczne i okazało się, że niestety 
grunt jest bardzo niestabilny i konieczne są, 
raz dołożenie tzw. geowłókniny, która sporo 
kosztuje. Ponadto, dodatkowej warstwy 25 cm 
kruszywa. Ze względu na to, że plac jest ogrom-

Nasze drogie targowisko
Marcowa sesja przyniosła kolejną zmianę w uchwale budżetowej. To, co mnie osobiście najbardziej zaskoczyło to koniecz-
ność zwiększenia środków finansowych na budowane targowisko w Kętach o kwotę  300 000,00 zł. Temat realizacji tej inwe-
stycji był już na naszym portalu poruszany w kilku artykułach („Fatum nad kęckim targowiskiem”, „Mój zatarg z targiem”).

ny, jest to pięć tysięcy metrów kwadratowych 
i pięć tysięcy metrów kwadratowych kostki, 
stąd też takie koszty, które wynoszą blisko 
300 tysięcy złotych”. (Wypowiedź pochodzi z 
elektronicznego zapisu Sesji Rady Miejskiej w 
Kętach z dnia 28 marca 2014r).  
Wypowiedź wiceburmistrza budzi wątpliwości 
i rodzą się pytania dlaczego badania geologicz-
ne nie były wykonane przed przystąpieniem 
do sporządzania projektu? A może były, tylko 
gdzieś się zawieruszyły? Dlaczego gmina naj-
pierw zabiera się za budowę, a dopiero potem 
bada teren? Może gdyby zrobiono to wcze-
śniej to nie tylko wyszłoby na to, że „teren jest 
niestabilny”, ale w ogóle targowisko powinno 
powstać w innym miejscu a nie na terenach 
sportowych?
W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia – Ro-
boty budowlane (Nr. Ogłoszenia 193397 
– 2013) czytamy, że rzędne posadowienia zo-
stały poprawione: cyt. W ramach zamówienia 
należy wykonać: 1.1. Stanowiska targowe - (wg 
projektu luty 2012 oraz zmiany rzędnych po-
sadowienia projekt maj 2013)”, „Budynek sa-
nitarno–gospodarczy – (wg projektu luty 2012 
oraz zmiany rzędnej posadowienia projekt maj 
2013”, „Plac targowy - (wg projektu maj 2013). 
Skoro jednak dokonano zmian w projekcie, to 
dlaczego wystąpiła konieczność zadań dodat-
kowych?  A może te zmiany są tylko na papie-
rze, bo na to wygląda? To z tego powodu za-

istniała konieczność dołożenia tak dużej ilości 
kruszywa? Dlaczego wcześniej nie zaplanowa-
no konieczności ułożenia geowłókniny?
Targowisko miało służyć mieszkańcom już od 
31 października 2013 r. Oddanie targowiska w 
Kętach nastąpi z blisko rocznym opóźnieniem, 
ale szczęśliwie tuż przed wyborami. 
Miało być także tanio, a na dzień dzisiejszy 
zaplanowana kwota wydatków 2 277 tys. zł 
zwiększyła się już do 2 650 tys. zł! I wszyst-
ko wskazuje na to, że jest to konsekwencją 
kolejnego złego przygotowania tej inwestycji. 
Gdyby zbadano teren przed robotami a nie w 
ich trakcie, może zaoszczędzilibyśmy kilkaset 
tysięcy złotych?
Niestety ta inwestycja to już sztandarowy 
przykład prowadzenia inwestycji przez burmi-
strza Bąka, który potem dziwi się publicznie, 
że pojawia się mu jakieś „fatum” i psuje zabawę 
w budowniczego. 
Ale dziwi się temu tylko Tomasz Bąk i jego za-
stępcy, bo reszta kęczan już dawno wie, że za-
nim wbije się w ziemię pierwszą łopatę, trzeba 
zbadać teren i przygotować solidny projekt. 
No, chyba że robi się coś pod wybory.

 
RafałFicoń

Radny Gminy Kęty
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W pierwszej kolejności mam na myśli reduk-
cję gigantycznego, blisko 50 milionowego 
gminnego długu. Chętnie przyłączyłbym się 
do chóru popleczników obecnego burmi-
strza, chwaląc go za to, że przez cztery lata 
nie podniósł podatków, że zwiększył nakłady 
na sport, promocję i kulturę, że mamy bar-
dzo wysoką kwotę na budżet obywatelski, że 
Dni Kęt są takie bogate … Ale niestety, widzę 
także drugą stronę medalu: kosztem tego, za-
dłużenie Gminy Kęty wzrosło z mniej niż 20 
milionów w roku 2010 do prawie 50 milionów 
na koniec 2014. Tak więc za te działania za-
płacimy my, mieszkańcy. I to z gigantycznymi 
odsetkami. Czy o to chodziło?
Kolejna sprawa to strategia działań inwe-
stycyjnych. Można by powiedzieć, że wśród 
inwestycji są te „efektowne”, które szybko 
można skończyć, a potem pochwalić się nimi 
w kampanii wyborczej. I te chętnie realizuje 
się w obecnej kadencji. Abstrahując już od ich 
celowości, mam tu na myśli np. targowisko 
miejskie, łącznik ulic Sobieskiego-Święto-
krzyska w Kętach, skatepark… 
Drugi typ, to inwestycje trudne, długoter-
minowe, żmudne i niejednokrotnie kontro-
wersyjne, ale za to strategiczne z punktu 
widzenia rozwoju Gminy. To inwestycje wy-
magające odwagi i konsekwencji, które czę-
sto wykraczają poza okres jednej kadencji. I 
takich inwestycji w okresie bieżącej kadencji 
zabrakło. Choć tak wiele obiecywano. Ob-
wodnica Miasta – dokończono to, co przy-
gotowali poprzednicy – co dalej? Ul. Kęckie 
Góry Pd: rozpoczęta, bez perspektyw czaso-
wych i finansowych na jej dokończenie. Ul. 
Żeromskiego: plany, koncepcje, obietnice… 
Sala gimnastyczna przy szkole na Podlesiu: 
miała powstać szybko i tanio – i co? Przy-
kłady można by mnożyć, bo metoda przyjęta 

przez obecne władze wygląda mniej więcej 
tak: dużo obiecać, aby „zamydlić” ludziom 
oczy zlecić projekty, być może „rozgrzebać” 
jakiś kawałek prac i mówić, że dokończymy 
później… Tak się na dłuższą metę po prostu 
nie da! Przez jedną kadencję się udawało, ale 
co dalej? O jakości prowadzonych inwestycji 
lepiej nie wspominać.
Kolejny temat to kanalizacja. Obecnie Miejski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje w 
tym zakresie dwa projekty z udziałem środ-
ków europejskich. Obydwa zadania władze 
Gminy oraz wodociągowej spółki „odziedzi-
czyły” po swoich poprzednikach. Co pozosta-
wią swoim następcom? Nowo pozyskanych 
funduszy nie widać, widać za to na horyzon-
cie gigantyczne kary, które przyjdzie Gmi-
nie płacić po roku 2015 za niezrealizowanie 
unijnych wskaźników. Włodarze problem 
rozwiązali „po swojemu”, mówiąc najkrócej 

wyłączając 2 sołectwa (Bulowice i Witkowice) 
z planu kanalizacji. Ale to problemu nie roz-
wiąże. A środki, które były w ostatnich latach 
do pozyskania (potwierdził to nawet ekspert, 
zatrudniony przez burmistrza Bąka) przepa-
dły bezpowrotnie. 
Idźmy dalej. Nowe inwestycje, nowe kredy-
ty, nowe zobowiązania. Źródła finansowa-
nia burmistrz zawsze wskazuje te same – z 
dochodów Gminy. Ale bądźmy realistami: w 
ciągu ostatniej kadencji nie zrealizowano ani 

O kierunkach rozwoju Gminy niebawem zdecydują przy urnach mieszkańcy. Bez względu na wynik wyborów, przyjdzie 
nam jednak zmierzyć się z wieloma niezwykle istotnymi problemami, które – niestety – są w dużej mierze pokłosiem 
obecnej kadencji. 

jednej inwestycji, która będzie generować 
przychody. Już dziś, by „domknąć” budżet 
burmistrz Bąk sięgnął po 9 milionowy 
kredyt! Niewielu z Państwa pewnie wie, 
że jego spłatę zaczniemy dopiero w roku 
2018! Co dalej?
O rozwoju gospodarczym i społecznym Gmi-
ny trzeba przestać tylko myśleć i mówić. Trze-
ba wziąć się do roboty. Cztery lata obietnic, 
cztery lata pustych słów i żadnych konkretów, 
o efektach nie wspominając. I ktokolwiek bę-
dzie za losy Gminy odpowiadał, będzie czuł na 
plecach oddech 50 milionów długu do spłaty z 
dochodów Gminy, a poprzednika będzie mógł 
tylko retorycznie zapytać: o dług zadbałeś, a 
o dochody?
Kolejny, lecz nie ostatni w mojej opinii palą-
cy problem ma charakter bardziej społeczny. 
To skłócenie lokalnych środowisk. Sposób 
podziału środków finansowych, zastraszenie, 
wymuszanie przez burmistrza patronatów 
nad wszelkimi imprezami i podział ludzi (na-
wet wewnątrz Rady Miejskiej) i organizacji 
społecznych na tych „dobrych” i tych „złych” 
sprawił, że lokalna społeczność wyraźnie się 
skłóciła. Tak wcześniej nie było! Wyczuwa się 
to w Mieście, wyczuwa się w Sołectwach. Or-
ganizacjom obiecywano równe traktowanie 
i przejrzyste zasady finansowania. Młodym 
ludziom obiecano godną pracę, obiecano kie-
rownicze stanowiska. Obiecano szacunek i 
transparentność. Obiecano wielkie inwesty-
cje – halę sportową, obwodnicę, wały przeciw-
powodziowe…Obiecano Miasto  i Gminę na 
miarę XXI wieku. Niestety. Obietnic nie speł-
niono. I wielu z nas dziś zadaje sobie pytanie: 
czy tak miała wyglądać „nowa” Gmina Kęty - 
„Gmina dla Mieszkańców”?!
A wszystko zaczęło się od obietnic. Program 
wyborczy, przedstawiony w roku 2010 przez 
rządzące dziś w Kętach Stowarzyszenie Mia-
sto i Gmina Kęty XXI polegał po krótce na 
wypunktowaniu poszczególnych działań 
Urzędu Gminy i absolutnej negacji wszystkie-
go. Jako alternatywę wobec niemal każdego z 
działań wskazano po prostu…dokładną jego 
odwrotność. W gruncie rzeczy był to pro-
gram pełen pustych słów i sloganów, który z 
powodzeniem każda słaba opozycja mogłaby 
wykorzystać dziś, za rok, za pięć lat… Ale to 
nic nie zmieni. Czas przestać składać pu-
ste obietnice, czas przestać się okłamy-
wać – nadszedł czas, by powiedzieć sobie 
prawdę o stanie Gminy i wspólnie wziąć 
się do pracy. 

dr inż. Krzysztof Jan Klęczar

Czas zmian
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Radni Rady Miejskiej w Kętach:
Kazimierz Babiuch
Andrzej Bryzek
Rafał Ficoń
Wiesław Gawęda 
Maria Karaim
Krzysztof Jan Klęczar 
Agata Majda
Karol Wadoń
Andrzej Wiśniowski

Szanowny Pan
Eugeniusz Zawadzki

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kętach

Wyrażając opinię w zakresie udzielenia abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy, 
odnieść się należy przede wszystkim do reali-
zacji dochodów i wydatków Gminy, a także 
ustosunkować się do realizacji uchwały bu-
dżetowej pod kątem celowości, gospodarności 
i racjonalności podejmowanych przez organ 
wykonawczy działań.
Budżet Gminy Kęty na rok 2013 Rada Miej-
ska przyjęła uchwałą z dnia 21 grudnia 2012. 
Plan dochodów określono na poziomie 86 261 
743,56 zł, a po licznych korektach wyniósł on 
92 249 258,64 zł. Plan wydatków pierwotnie 
określono na poziomie 91 138 594,06 zł, a po 
zmianach wyniósł on 97 649 814,14 zł.
Planowany deficyt budżetu wynosił 4 876 
850,50 zł, a ostatecznie wzrósł do kwoty 5 400 
555,50 zł.
Dochody budżetu
Na dzień 31.12.2013 r. dochody zrealizowa-
no w wysokości 82 175 600,92 zł, co stanowi 
89,08% planu. Oznacza to, iż burmistrz Gmi-
ny Kęty Tomasz Bąk nie zrealizował docho-
dów Gminy w roku 2013 w wysokości 10 073 
657,72 zł.
Nasz niepokój budzi niska realizacja dochodów 
szczególnie w zakresie:
1. Podatku od nieruchomości  od osób praw-
nych – kwota mniejsza o 782 tys. zł
2. Podatku od nieruchomości i podatku rolne-
go  od osób fizycznych – kwota mniejsza o 661, 
7 tys. zł
3. Udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych – kwota mniejsza o 1,04 
mln zł
4. Odsetek od lokat: kwota mniejsza o 36,3 tys. zł
5. Wpływów z opłat śmieciowych: kwota 
mniejsza o 1 110,9 tys. zł
6.    Opłat za gospodarcze korzystanie ze środo-
wiska – kwota mniejsza o 371 tys. zł
Zwracamy także uwagę na wyraźny spadek 
wpływów ze sprzedaży miesięcznika „Kęcza-
nin” – kwota mniejsza o 40,8 tys. zł. Powodem 
do zastanowienia i niepokoju jest tu nie tyle 

sama kwota, co widoczny spadek zaintereso-
wania mieszkańców tym we wcześniejszych 
latach popularnym i szanowanym tytułem 
prasowym. Przypominamy w tym miejscu, że, 
przy naszym sprzeciwie, od początku kaden-
cji Tomasza Bąka na stanowisku burmistrza 
Gminy Kęty redakcję „Kęczanina” włączono w 
struktury Urzędu Gminy, a nakłady na promo-
cję Gminy wzrosły o ponad 700 %. Jak pokazu-
ją wyniki finansowe, działania te nie przynio-
sły żadnych wymiernych efektów. 
Za szczególnie niepokojące w naszej opinii 
uznać należy wykonanie dochodów mająt-
kowych Gminy jedynie na poziomie 7%, co 
oznacza nie uzyskanie przez Gminę Kęty za-
łożonej kwoty ponad 3 mln 394 tys. zł. Tym 
samym potwierdził się fakt, podnoszony 
przez nas już wielokrotnie podczas dyskusji 
nad kolejnymi uchwałami budżetowymi, do-
tyczący dużego ryzyka opierania dochodów 
Gminy na sprzedaży nieruchomości, a przede 
wszystkim kamienic przy ul. Kościuszki 1 
oraz Sobieskiego 21.
Niewykonanie dochodów Gminy w tak znacz-
nym stopniu, spowodowało także zmiany po 
stronie wydatków. 
Na dzień 31.12.2013 r. wydatki budżetu zre-
alizowano w wysokości 87 758 329,95 zł, co 
stanowi 89,87% planu.
Oznacza to, iż burmistrz Gminy Kęty Tomasz 
Bąk nie zrealizował planowanych wydatków 
Gminy w roku 2013 w wysokości 9 891 484,19 zł.
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 
wysokości 11 374 652, 29 zł, co stanowi 74,61 
% planu. Zrealizowana  kwota jest mniejsza od 
planu o  3 mln. 871 tys. zł. 
Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wyso-
kości 76 383 677,66 zł, co stanowi 92,69 % pla-
nu. Zrealizowana kwota jest mniejsza od planu 
o 6 mln. 020,5 tys. zł. 
W naszej opinii, w sposób szczególny uwagę 
zwrócić należy na drastyczne niewykonanie, 
a wręcz cięcia wydatków w gminnej oświacie, 
sięgające kwoty blisko 3 mln złotych. Jest to 
szczególnie zastanawiające, wobec licznych 
obietnic kierowanych do środowisk oświato-
wych przez burmistrza Tomasza Bąka oraz dy-
rektora Jarosława Jurzaka, od niemal czterech 
lat zarządzających Gminą, a wywodzących się z 
tego środowiska.
Nasze poważne obawy o stan gminnych finan-
sów po raz kolejny potwierdziła Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Wydając opinię w sprawie 
wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2013, 
Skład Orzekający Kolegium Izby w Krakowie 
zgłosił liczne uwagi, wskazując m.in. na fakt 
niewywiązania się burmistrza Tomasza Bąka 
z obowiązku, o którym mowa w art. 263 ust. 
6 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych. Oznacza to, iż burmistrz 

nie zabezpieczył na osobnym subkoncie środ-
ków finansowych na wydatki niewygasające, 
wskazane w uchwale Rady Miejskiej z dnia 20 
grudnia 2013, podjętej przez Radę na wniosek 
burmistrza. Za szczególnie niepokojące uzna-
jemy również wyjaśnienia udzielone przez 
burmistrza Bąka, z których wynika, iż nie wy-
konał uchwały Rady Miejskiej, gdyż ze względu 
na brak pełnego wykonania dochodów Gminy 
wystąpił brak środków finansowych na podsta-
wowym rachunku bankowym budżetu Gminy. 
Już sama opisana powyżej sytuacja nie po-
zwala głosować za udzieleniem absolutorium 
burmistrzowi Tomaszowi Bąkowi, potwierdza 
bowiem niewywiązanie się ww. urzędnika z 
obowiązków nałożonych zapisami ustawy o 
finansach publicznych, a także niewykonanie 
dyspozycji prawa miejscowego.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachun-
kowej zwrócił ponadto uwagę na bardzo ni-
skie wykonanie dochodów zaplanowanych ze 
sprzedaży mienia, co może wpływać negatyw-
nie na wskaźniki budżetu w latach 2015-2016.
Izba zasygnalizowała również niskie wyko-
nanie wydatków majątkowych w zakresie: 
rozbudowy ul. 3 Maja w Kętach, zadania „e-
-Oświata w Gminie Kęty” i  budowy targowiska 
miejskiego, a także brak wykonania wydatków 
majątkowych w zakresie: budowy ronda w No-
wej Wsi, budowy chodnika przy ul. Wszystkich 
Świętych-odszkodowania, modernizacji ewi-
dencji gruntów i budynków, współudziału w 
remoncie budynku internatu przy ul. Żwirki i 
Wigury, przebudowy instalacji elektrycznej bu-
dynku UG oraz na terenach rekreacyjnych przy 
ul. Sobieskiego oraz przebudowy lokalu LKS w 
Witkowicach.
Skład orzekający zwrócił również uwagę na 
wzrostową tendencję poziomu zaległości, które 
w porównaniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego wzrosły o  1 124 520,33 zł i wyniosły 
na koniec roku 2013 aż 4 396 512,88 zł.
Analizując wykonanie budżetu Gminy, odnieść 
się należy także do sprawozdań jednostek gmin-
nych. Zwracamy uwagę, iż chaotyczny sposób 
sprawowania nadzoru właścicielskiego nad jed-
nostkami gminnymi przez burmistrza Toma-
sza Bąka wyraźnie odbija się negatywnie na ich 
funkcjonowaniu i wyniku finansowym. Przykła-
dem tego jest wynik finansowy Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Jest to szczególnie niepokojące wo-
bec pogłębiającego się deficytu stanu środków 
obrotowych jednostki, który na koniec roku 
wyniósł 141 650,53 zł. Należy się zastanowić 
czy przyczyn takiego stanu rzeczy powinniśmy 
szukać w niższej od planowanej realizacji docho-
dów, czy też lekkiej ręce burmistrza w udziela-
niu różnego rodzaju ulg i zwolnień? 
Reasumując, sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za rok 2013 potwierdza zauważalny i 

Stanowisko Radnych Rady Miejskiej w Kętach 
w przedmiocie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

z tytułu wykonania Budżetu Gminy Kęty za rok 2013
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Po absolutorium 
za rok 2013

Podczas majowej sesji Rady Miejskiej w Kętach, radni minimalną większo-
ścią głosów udzielili burmistrzowi Tomaszowi Bąkowi absolutorium z tytu-
łu wykonania budżetu za rok 2013. Spośród 21 radnych 11 głosowało „za”, 
10 było przeciw.
Po przedstawieniu stanowiska grupy 9 radnych, w sprawie udzielenia burmistrzowi ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2013 głos zabrali radni Klu-
bu MiG XXI. Oczywiście nie odnieśli się do treści merytorycznych, za wyjątkiem stwier-
dzenia Pana radnego Jerzego Rybackiego, że nasze stanowisko to w 90 % kłamstwa.
Oczywiście Pan Radny mija się z prawdą, więc odrębnym pismem poproszę go, by albo 
swoją tezę udowodnił, albo się z niej wycofał i przeprosił.
Ale, po kolei: Pan przewodniczący Klubu Radnych MIG XXI Józef Nycz zwrócił mi uwa-
gę, że nie powinienem mówić „Tomasz Bąk”, tylko za każdym razem „Pan Burmistrz 
Tomasz Bąk”. Pozostawiam to bez komentarza, sami Państwo oceńcie, czy zamieszczo-
ne obok stanowisko w jakimkolwiek miejscu jest niegrzeczne, czy nawet niestosowne. 
Zwracam tylko uwagę, jak bardzo punkt widzenia zmienia się wraz z punktem siedzenia. 
Kto pamięta teksty zamieszczane w redagowanym m.in. przez radnego Nycza biuletynie 
„Czas”, ten wie co mam na myśli.
O krok dalej poszedł radny Jerzy Rybacki. Niemal po profesorsku upomniał mnie, że 
w odczytywanym stanowisku nie powinienem wcale wymieniać imienia i nazwiska 
pana Bąka, zastępując je formułą „organ wykonawczy”. Chodziło mu zapewne o to, 
żeby mieszkańcy nie dowiedzieli się, kto wraz z grupą popierających go radnych z imie-
nia i nazwiska odpowiada za katastrofalny stan finansów Gminy Kęty, w tym m.in. za 
gminny dług w kwocie blisko 50 milionów, nie zrealizowanie dochodów roku 2013 na 
ponad 10 milionów i szereg innych uchybień, podniesionych przez nas w stanowisku i 
potwierdzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Należy więc rozumieć, że w tej kadencji wszystkie sukcesy są Pana burmistrza Tomasza 
Bąka, a wszystkie porażki bliżej nieokreślonego „organu wykonawczego”! Na wszyst-
kie imprezy zaprasza Pan burmistrz Tomasz Bąk, ale na skraj bankructwa Gminę 
doprowadził organ wykonawczy. Podatków nie podniósł Pan burmistrz Tomasz Bąk, 
ale uchwały Rady Miejskiej nie wykonał organ wykonawczy… Ciekawe więc, dlaczego 
patronatem niemal wszystkie gminne wydarzenia obejmuje od początku kadencji bur-
mistrz Tomasz Bąk, a nie organ wykonawczy? Dlaczego za udział w spotkaniach kon-
sultacyjnych budżetu obywatelskiego tak ochoczo na InfoKęty dziękuje „Burmistrz 
Gminy Kęty Pan Tomasz Bąk”, a nie organ wykonawczy? Takie przykłady mógłbym 
mnożyć. I co na to powie Pan radny Rybacki? Zapewne nic. I pewnie nie skomentuje 
też tego, że po sesji na oficjalnej stronie Urzędu pojawiła się informacja, że tematem 
przewodnim wspomnianej sesji było udzielenie absolutorium burmistrzowi Tomaszo-
wi Bąkowi, nie organowi wykonawczemu…
Szkoda, że Radny Rybacki – którego jako człowieka darzę dużym szacunkiem – jako 
szef Komisji Rewizyjnej, zamiast w tak prymitywny sposób się kompromitować, nie 
odniósł się do uwag zgłoszonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Na moje za-
pytanie w tej kwestii, po dłuższej chwili ciszy odparł, że nie ma nic do dodania, a chwilę 
wcześniej, pomimo uwag RIO zawnioskował o udzielenie burmistrzowi absolutorium.
Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy sympatycznemu radnemu Jerzemu zabrakło cy-
wilnej odwagi. Zabrakło jej, gdy Wojewoda Małopolski wygasił Jego mandat – zamiast 
przyjąć werdykt… oddał Wojewodę do sądu. Zabrakło jej, gdy wielokrotnie kierowana 
przez Niego Komisja Rewizyjna mechanicznie wręcz odrzucała skargi mieszkańców na 
działalność burmistrza Bąka. Mam nadzieję, że odwagi i konsekwencji Radnemu nie 
zabraknie, gdy w „Kęczaninie” czy na „InfoKęty” pojawiać się będą kolejne informacje 
o sukcesach burmistrza Bąka. Liczę, że równie gorliwie na sesjach upominać będzie 
redakcję i „partyjnych” kolegów, że nie należy pisać o Tomaszu Bąku, tylko o organie 
wykonawczym. Osobiście będę Go do tego motywował…
Polecam wszystkim zapoznanie się z treścią naszego stanowiska i opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, a także do obejrzenia relacji z sesji, bo nie widząc tego na własne 
oczy, mnie osobiście byłoby trudno uwierzyć w to, co jest powyżej napisane…

Krzysztof Jan Klęczar

wielokrotnie przez nas sygnalizowany chaos panu-
jący od początku kadencji Tomasza Bąka w gmin-
nych finansach. Potwierdza to dokonywanie wręcz 
co miesiąc zmian w uchwale budżetowej. Należy 
zaznaczyć, że zmiany te nie miały charakteru po-
rządkującego, czego dowodem są duże rozbieżności 
w realizacji planów tak dochodów jak i wydatków 
budżetu.
Przedmiotowe sprawozdanie po raz kolejny ukazuje 
także brak spójnej koncepcji rozwoju Gminy, czego 
przykładem jest m.in. ciągłe wprowadzanie nowych 
projektów technicznych, przy jednoczesnym braku 
zapewnienia środków finansowych na ich realizację 
i odkładaniu w czasie realizacji zadań, dla których 
Gmina stosowne pozwolenia już posiada. Rażącym 
tego przykładem jest również rozpoczęta w roku 
2013 próba adaptacji budynku Rynek 13 dla potrzeb 
Muzeum. Dla przedmiotowego budynku była już 
opracowana koncepcja, której realizacji Tomasz Bąk 
zaniechał. W jej miejsce wpierw próbował budynek 
sprzedać, a wobec sprzeciwu Rady Miejskiej  i śro-
dowisk lokalnych przedstawił autorską koncepcję 
wykorzystania tego obiektu. Na projekt technicz-
ny Tomasz Bąk wydał blisko 65 tys. zł, zapewnia-
jąc radnych o wysokiej ocenie złożonego na ten cel 
wniosku aplikacyjnego. Niestety, po raz kolejny za-
pewnienia burmistrza Bąka okazały się bez pokry-
cia, a wydane 65 tys. złotych zostało zmarnowane.  
Podobnie zakończyła się podjęta w roku 2013 pró-
ba adaptacji dla potrzeb Gminy budynku internatu 
przy ul. Żwirki i Wigury. 
Zwracamy w tym miejscu również uwagę na brak 
konsekwencji przy realizacji zadania inwestycyjne-
go w zakresie przystosowania instalacji elektrycznej 
budynku UG Kęty do współpracy z agregatem prą-
dotwórczym i zakupu agregatu. Na to zadanie za-
planowano w budżecie 200 tys. zł, by w ciągu roku 
całkowicie zrezygnować z jego realizacji.
Analizując wykonanie budżetu za rok 2013 nie spo-
sób nie odnieść się do realizacji przez Tomasza Bąka 
zadań inwestycyjnych, czego przykładem jest inwe-
stycja w zakresie budowy miejskiego targowiska.
Wyłoniony w przetargu wykonawca niedługo po 
rozpoczęciu prac zszedł z placu budowy, a winą za 
zaistniałą sytuację obarczył Gminę Kęty, wskazując 
na błędy projektowe. Wobec nieosiągnięcia poro-
zumienia ogłoszono ponowny przetarg, dokonując 
zmian w projekcie. Już w roku 2014 okazał się, że 
zaistniała konieczność wykonania robót dodatko-
wych, co zwiększyło koszt zadania o 300 tys. zł. 
Zaistniałe zmiany projektowe, będące konsekwen-
cją błędnie przygotowanego przez Tomasza Bąka 
pierwotnego projektu technicznego, nie tylko nie 
pozwoliły uniknąć kosztów związanych z robotami 
dodatkowymi, ale mogą skutkować konsekwen-
cjami związanymi z karami zasądzonymi na rzecz 
pierwszego wykonawcy.
Mając na uwadze wyżej wymienione argumenty, a 
także uwagi zgłoszone przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową wnioskujemy do radnych Rady Miejskiej 
w Kętach o głosowanie przeciw udzieleniu burmi-
strzowi Gminy Kęty Tomaszowi Bąkowi absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za 
rok 2013.
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Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej, przy 
11 głosach „za”, i 10 głosach „przeciw” radni 
wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez Gminę 
Kęty kredytu w wysokości 9.532.884 zł. Pro-
jekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na 
ten kredyt wniósł na Sesję burmistrz Tomasz 
Bąk.
Podjęcie uchwały poprzedziła dość długa dys-
kusja. Poniżej przedstawiamy Państwu nasz 
komentarz dotyczący wspomnianej uchwały 
Rady, jak i przebiegu dyskusji. Świadomie i 
celowo nie opublikowaliśmy go wcześniej, aby 
przed jego przeczytaniem każdy z czytelników 
miał okazje zapoznać się w Internecie z rela-
cją z Sesji i wyciągnąć na jej podstawie własne 
wnioski.
Z naszej strony w toku dyskusji padały kon-
kretne pytania i merytoryczne uwagi, ze strony 
burmistrza Bąka, wiceburmistrza Laszczaka i 
skarbnika Mreńcy niestety tylko ogólnikowe 
slogany i ataki personalne.
Pan burmistrz Bąk wielokrotnie zarzucał nam, 
że nie mamy podstaw by twierdzić, że stan 
gminnych finansów jest katastrofalny. Za-
pewniał, że cały czas oszczędza, że redukuje 
zadłużenie. Niestety, kiedy dochodziło do kon-
kretów, argumentów z Jego strony brakowało. 
Były tylko znane nam już slogany: „nie macie 
podstaw..”, „nic was nie upoważnia…” itp.
W swej wypowiedzi pan Bąk posunął się do 
wyjątkowo niestosownej socjotechniki, mó-
wiąc mniej więcej tyle, że oczywiście można 
zdusić deficyt, ale wtedy „nie wykonamy cy-
wilizacyjnego skoku”. Mówił 
też że można nie brać kredy-
tu, ale wtedy nie wykonamy 
zadań takich jak ul. 3 Maja, 
ulica Piastowska czy rondo w 
Nowej Wsi…
Próbował więc pan Bąk uspra-
wiedliwić kolejny gigantycz-
ny kredyt grając na emocjach 
i pilnych - absolutnie przez 
nas nie kwestionowanych 
-   potrzebach Mieszkańców. I 
wszystko byłoby pięknie, gdy-
by nie fakt, że ten kredyt wcale 
nie jest brany na te inwestycje. 
Cytuję zapis uchwały Rady 
Miejskiej:
„…zaciągnąć kredyt dłu-
goterminowy do kwoty 
9.532.884,00 zł z przeznacze-
niem na:
1. Sfinansowanie planowa-
nego deficytu budżetowe-
go do kwoty 9.532.884.00 zł
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i po-
życzek do kwoty 732.213,90 zł.
W tej kwestii tylko tyle. Ani słowa o inwesty-
cjach, ulicach, rondach. To nie jest kredyt 
inwestycyjny.

Koronnym argumentem burmistrza był fakt, 
że przecież Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowała zapisy Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kęty. Owszem, 
ale Pan burmistrz nie wspomniał, że opinia 
Izby była pozytywna, ale z uwagami. A wśród 
tych uwag „żółta kartka” za zagrożenie realiza-
cji dochodów majątkowych i sugestia natych-
miastowego wdrożenia oszczędności. Te fakty 
pan Bąk przemilczał.
Opinia jest pozytywna, liczby się zgadzają. 
Ale wewnątrz dokumentu nie jest już tak ko-
lorowo. Przykład pierwszy z brzegu: aby „do-
mknąć” prognozę pan Bąk założył obniżenie 
wydatków bieżących Gminy w roku 2015 
o ponad 13 milionów złotych. Pytaliśmy kil-
kakrotnie: gdzie pan Bąk znajdzie te oszczęd-
ności? Odpowiedzi nie uzyskaliśmy! A liczby 
są nieubłagane: rok 2014 – wydatki bieżące 
(pozycja 2.1) 80.622.644,13 zł. Rok 2015 – wy-
datki bieżące (pozycja 2.1) 67.848.412,94 zł. 
Gołym okiem widać, że brakuje prawie 13 
mln! Potwierdza to tylko nasze obawy, że pan 
Bąk nie ma koncepcji wieloletniego rozwoju 
Gminy, nie jest bowiem w stanie logicznie uza-
sadnić podejmowanych decyzji.
Kolejny przykład: czy to normalne, że kre-
dyt dziś zaciągany spłacać będziemy do-
piero w latach 2018 – 2021, czyli nawet nie 
w następnej, ale jeszcze w kolejnej kadencji. Od 
razu rodzi się pytanie: skoro sytuacja finanso-
wa Gminy jest dobra, jak twierdzi pan Bąk, to 
dlaczego zaciąganego kredytu nie zaczniemy 

spłacać od razu? Proste, gdyby 
to zaplanowano, wieloletnia 
prognoza już by się nie „do-
mykała”. Tak więc wcale nie 
jest tak kolorowo. Zaciągamy 
kredyt, którego w najbliższych 
latach nie będziemy nawet w 
stanie spłacać, i tym samym 
jego spłatą obciążymy na-
szych następców. A kolejny 
kredyt, to kolejne koszty. Po-
daję twarde liczby: wydatki 
na obsługę gminnego dłu-
gu w kolejnych latach wg. 
WPF wyniosą:
2014: 1.850.000.00 zł
2015: 1.961.604.00 zł
2016: 1.829.057.00 zł
Oto kolejny  efekt cztero-
letnich rządów pana Bąka.
Sprawa kolejna również doty-
czy następnych kadencji. Pan 
Bąk od pewnego czasu stosuje 
bowiem taktykę przenosze-

nia możliwie największej ilości kosztów 
poza okres bieżącej kadencji. Przykładem 
tego jest „zrolowanie” połowy planowanej na 
rok bieżący kwoty dokapitalizowania MZWiK 
na rok 2015 (co w rzeczywistości oznacza prze-
sunięcie w koszty kolejnego budżetu kwoty 

Gmina Kęty sięga po kolejny kredyt
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ponad 1,3 mln zł), a także harmonogram spłat 
gminnych kredytów w kolejnych latach. Jest 
dla nas nie do przyjęcia, że dziś, aby domknąć 
budżet pan Bąk corocznie sięga po nowe kre-
dyty, a w latach wykraczających poza Jego ka-
dencję planuje nie tylko nie zaciągać kolejnych 
pożyczek, ale również zaplanował spłaty kre-
dytów w astronomicznych wręcz kwotach.
Na pytanie, z czego to spłacimy odpowiedź 
jest zawarta w projektach uchwał: z dochodów 
Gminy. Nam trudno zrozumieć ten optymizm, 
dziś nie stać nas na spłatę bieżących zobowią-
zań, po 2015 będzie nas stać na kilka milionów 
rocznie. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii, i po 
raz kolejny podajemy twarde liczby, założone 
przez pana Bąka w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej: spłaty rat kapitałowych kredy-
tów i pożyczek oraz wykup papierów war-
tościowych:

Czy tak się zachowuje odpowiedzialny gospo-
darz, planując budżet dla swoich następców? 
Dziś bierze kolejne, gigantyczne kredyty spła-
cając jednocześnie jedynie nieco ponad 1.3 mln 
raty, a na kolejne lata zakłada roczne spłaty po-
nad 9 milionów?
Mimo naszych apeli zgoda na kolejny, ponad 
9-milionowy kredyt stała się faktem. Odpo-
wiedzialność za to ponosi oczywiście autor 
projektu uchwały – burmistrz Tomasz Bąk, 
lecz solidarnie z nim radni, którzy swoimi gło-
sami tą uchwałę przyjęli.
Nie dziwi nas w tym miejscu postawa radnych 
klubu MiG, od początku kadencji są Oni bo-
wiem niezawodnym politycznym zapleczem 
burmistrza Bąka. Do końca mieliśmy jednak 
nadzieję, że „przebudzi się” Przewodniczący 
Rady Miejskiej, pan Eugeniusz Zawadzki.
Niestety Pan Przewodniczący zdaje się nie pa-
miętać swoich deklaracji z początku kadencji, 
i zamiast niezależnym radnym i obrońcą inte-
resu Mieszkańców, w naszych oczach po raz 
kolejny okazał się marionetką w rękach burmi-
strza Bąka.
Szczerze zachęcamy wszystkich Państwa do 
prześledzenia relacji z dyskusji, jaka miała 
miejsce podczas Sesji Rady Miejskiej, i na jej 
podstawie do wyciągnięcia wniosków na temat 
zasadności tego kredytu oraz stanu gminnych 
finansów.

 Krzysztof Jan Klęczar
Rafał Ficoń

Radni Gminy Kęty
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Czy wszystko jest źle?

W tym miejscu wypowiadam się w imieniu 
radnych, określanych często pogardliwie mia-
nem opozycji. Często próbuje się ukazywać 
nas jako osoby, które potrafią tylko krytyko-
wać. Oczywiście nie jest to prawda.
Po pierwsze – byłbym w stanie zrozumieć, 
że w ten sposób zachowuje się jeden, dwóch 
sfrustrowanych ludzi. Ale w samej Radzie 
Miejskiej burmistrz kontrowersyjne głoso-
wania wygrywa zwykle stosunkiem głosów 
11:10. Czyli wśród 21 radnych takich „bez-
myślnych” jest aż 10?...
Mówi się, że zawsze jesteśmy przeciw. To też 
nieprawda. Gdyby podsumować głosowania, 
wyjdzie czarno na białym, że wielokrotnie 
Rada solidarnie i jednomyślnie głosowała 
„za”, lub też że często wewnątrz samej „opo-
zycji” mieliśmy odrębne zdania. To chyba nor-
malne?! Tam, gdzie przedkładane projekty w 
naszej opinii, nie godziły w interes Gminy i 
Mieszkańców, nigdy nie byliśmy przeciw. Nie-
jednokrotnie głosowaliśmy natomiast prze-
ciw, wskazując na błędy formalne lub też nie-
zgodność projektów uchwał z obowiązującym 
prawem. Burmistrz wsparty radcą prawnym 
nasze uwagi bagatelizował, Rada większością 
11:10 przyjmowała, a organ nadzoru…uchy-
lał, potwierdzając nasze uwagi. Kto więc po-
winien się wstydzić: my, że protestowaliśmy 
czy „większość” że bezmyślnie głosowała?
Pewnie inaczej to wszystko by wyglądało, gdy-
by ze strony burmistrza Bąka i jego otoczenia 
była rzeczywista wola dialogu. Bo na dialog 
na zasadzie: „ja mówię, wy słuchacie” naszej 
zgody nie ma. Nie może być tak, że przez całą 
kadencję niemal wszystkie nasze wnioski 
są odrzucane, a kiedy na sesji domagam się 
poszanowania naszego głosu słyszę od Pana 
Bąka, że: „11 to zawsze więcej niż 10”. Czy tak 
ma wyglądać dialog?!
Zarzuca się nam także, że nic nam się nie po-
doba, że wszystko krytykujemy. To kolejny 
raz nieprawda. Na pytanie, czy wszystko jest 
źle, i czy obecna władza nie robi nic dobrze, 
twierdząco odpowiedziałby rzeczywiście tyl-
ko zaślepiony krytykant, a takiego wśród nas 
nie było i nie ma.
W pełni popieramy wspieranie organizacji 
społecznych, w tym tak cennych jak stra-
że pożarne, kluby sportowe, koła gospodyń 
wiejskich i inne organizacje pozarządowe. 
Popieramy rozwój inicjatyw kulturalnych, je-
steśmy za włączaniem jak najszerszej rzeszy 
mieszkańców w budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, cieszy nas fakt podjęcia przez 
RZGW działań zmierzających do poprawy ja-
kości wałów przeciwpowodziowych na rzece 

Sole. Nie mamy zwyczaju negować wszyst-
kiego - tak już było. Pamiętamy to z gazetek 
„Czas”.  Ja w imieniu tzw. „opozycji” nie boję 
się dziś powiedzieć: co najmniej kilka pomy-
słów proponowanych przez Pana Bąka uzna-
jemy za słuszne, mamy jednak często zastrze-

żenia co do formy ich realizacji i ubolewamy, 
że na etapie ich planowania nikt nie chciał z 
nami o nich rozmawiać.
A teraz konkrety: więcej pieniędzy na sport, 
kulturę – oczywiście tak, ale żeby dać, naj-
pierw trzeba mieć. Budżet obywatelski: 
oczywiście. Ale nie może być tak, że budżet 
partycypacyjny zastępuje realne, wieloletnie 
planowanie gminnych inwestycji i wypiera za-
dania może niezbyt popularne, ale dla rozwo-
ju Gminy kluczowe. Trochę matematyki: Kra-
ków: 4,5 mln, Tarnów 3,5 mln, Bielsko-Biała: 
3,75 mln, Chorzów: 2,1 mln, Zakopane: 1 mln 
zł,  Nowy Targ: 1 mln, Kęty: 3 mln. 444 tys. 
600 zł.  Patrząc na te liczby, obrazujące kwoty 
przeznaczone na budżet obywatelski na rok 
2015 w kilku wybranych miastach Polski, od-
powiedzmy sobie tylko na jedno pytanie: czy 
Kęty są aż tak bogate?! Pamiętajmy o 50 mln 
długu!
Prace remontowe na wałach: pamiętamy 
obietnice Pana Bąka z 2010. Abstrahując od 
nich – za to rozliczą go ci, którym patrząc w 
twarz obiecywał, cieszy nas to, że coś w tej 
sprawie drgnęło. Jeśli to zasługa Pana burmi-
strza Bąka – chwała mu za to. Szkoda jednak, 
że gminne media ogłaszając sukces burmi-
strza słowem się nie zająknęły, że ogłoszenie 
w RZGW przetargu na wykonanie prac na 

wałach zbiegło się w czasie z sejmową inter-
pelacją w tej sprawie Pani poseł Doroty Nie-
dzieli. Czyżby ten sukces miał nie tylko ojca, 
ale i matkę? Jak Państwo widzicie my po-
trafimy być obiektywni, szkoda, że inni 
już nie…

Jednym zdaniem: nie negujemy wszystkie-
go dla zasady. Po prostu na efekty patrzymy 
przez pryzmat poniesionych kosztów i ich 
konsekwencji dla gminnego – czyli także na-
szego budżetu.
Na koniec przykład, który obrazuje sytuację: 
czy kiedy ojciec rodziny podjedzie pod dom 
nowym, „wypasionym” autem, zabierze żonę i 
dzieci na drogie wczasy, będą imprezki, koncer-
ty, plaża…rodzina będzie szczęśliwa? – na pew-
no tak! Ale jak potem się okaże, że to wszystko 
na kredyt, którego w dodatku ojciec nie ma z 
czego spłacić…przestanie być już tak wesoło. I 
wtedy rodzina zacznie się zastanawiać: to było 
przyjemne, ale czy odpowiedzialne? Gdzie by-
liśmy, kiedy ten kredyt zaciągał? Dlaczego go 
nie powstrzymaliśmy? Co dalej – kredyt wziął 
ojciec, spłacać będziemy wszyscy!
Odnosząc ten przykład do realiów Gminy 
Kęty: my, jako wybrani przez Was radni nie 
chcemy być tymi, którzy mając na uwadze 
prywatne interesy, lub też poprzez swoją nie-
wiedzę albo zwykłą bierność dali ciche przy-
zwolenie na zrujnowanie gminnych finansów! 
Powstrzymać Pana Bąka w tej kadencji nie 
zdołaliśmy – jak mawia sam zainteresowany: 
„11 to zawsze więcej niż 10”. Ale przynaj-
mniej próbowaliśmy…

Krzysztof Jan Klęczar

Kadencja samorządowa dobiega końca. Znakiem tej kadencji jest moim zdaniem osobliwy sposób prowadzenia dialogu 
publicznego, jaki funduje nam burmistrz Gminy Kęty, Pan Tomasz Bąk. Otóż,  wszystkim tym, którzy ośmielą się mieć inne 
od niego zdanie, natychmiast przypina łatkę: krytykanci, opozycja, krzykacze, wrogowie…
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16 maja tego roku kolejny raz Soła za-
groziła Bielanom. I to było do przewidze-
nia, bo Soła wylewa co jakiś czas i stwa-
rza większe lub mniejsze zagrożenia. 
Tym razem na szczęście wody było mniej, 
chociaż  groźnie brzmiące prognozy na-
pędziły mieszkańcom sporo strachu. 
Jak zwykle doskonale spisały się służby 
ratownicze - druhowie strażacy z OSP i 
PSP, Straż Miejska, policja. 

Szybko reagował Gminny Sztab Kryzysowy. 
W ogóle Bielany tym razem były oczkiem w 
głowie władz z prostego powodu – największe 
zagrożenie tym razem było właśnie w Biela-
nach i na Kamieńcu w Oświęcimiu. Odwiedzi-
li nas i starosta i generał pożarnictwa i telewi-
zja dwukrotnie, a pan burmistrz przebywał u 
nas chyba całą dobę. Nawet przed kamerami 
rozwoził taczkami worki z piaskiem. Tylko 
czy taka jest rola szefa sztabu kryzysowego? 
(a taką właśnie funkcję sprawuje burmistrz). 
Rozmawiam z mieszkańcami i odbiór tej sy-
tuacji jest jednoznaczny – za parę miesięcy 
wybory i dobrze jest pokazać, jak bardzo 
burmistrz dba o mieszkańców. Trzeba też po-
prawić wizerunek po nie zrealizowaniu wnio-
sków po powodzi w 2010 roku.
Jednym z tych wniosków było usypanie ziem-
nych zapór przeciwpowodziowych na uli-
cy Solnej i przy Księżym Mostku. To w tych 
miejscach przy każdorazowym wylaniu trze-
ba dużym wysiłkiem i kosztem zabezpieczać 
brzeg workami z piaskiem. A w kampanii wy-
borczej 2010 roku pan burmistrz obiecywał 
mieszkańcom wybudowanie tanim kosztem 
wału przeciwpowodziowego. Skończyło się na 
pustych obietnicach.
Nic nie zrobiono z przepustem pod drogą po-
wiatową i tylko dlatego, że wody tym razem 
było mniej Sosinki nie ucierpiały tak bardzo 
jak w 2010 roku.

Z Bielan... 
po powodzi... 

przed powodzią?

Inny wniosek to poszerzenie i wyczyszczenie 
Rowu przez Wieś. To ten rów odprowadza wody 
opadowe z pól od Nowej Wsi. Prace rozpoczęły 
się w 2006/7 roku. Corocznie oddawano po ok. 
100 mb. Stanowczo za mało. Jakież było zado-
wolenie, gdy na rok 2012 zabezpieczono środki 
i wykonano ponad 300 mb. Mieliśmy nadzieję, 
że w takim tempie w ciągu 3 lat zadanie zostanie 
ukończone. Nic z tego. Na rok 2013 nie zapla-
nowano żadnych środków pomimo złożonych 
wniosków do budżetu. Na 2014 przeznaczono 
80.000 zł.

I znowu nic z tego, bo zabrakło pieniędzy na 
inne zadanie, a konkretnie remont ul. Mio-
dowej i środki zostały przesunięte na to za-
danie. Pan burmistrz na zebraniu wiejskim 
wyraził zadowolenie, że „pieniądze zostały w 
Bielanach”. I co z tego? Od dwóch lat nic się 
nie dzieje przy rowie. Oglądamy telewizję. 
Widzimy jakie opady zdarzają się w innych 
częściach Polski. W każdej chwili takie opady 
mogą dotknąć także nas. A rów jak nie ode-
brał wody w 2010 tak nie odbierze jej i teraz.
Po każdorazowej powodzi są wnioski o pod-
jęcie prac, aby przy następnym wylaniu mini-
malizować szkody.
Moim zdaniem ostatnie cztery lata zostały 
zmarnowane. Ograniczano się,  jak poinfor-
mowano na komisji zajmującej się bezpieczeń-
stwem, do rozmów i inwentaryzacji szkód po 
2010 roku. Przybyło zapisanego papieru i tylko 
tyle.
A nam w Bielanach pozostaje liczyć na opatrz-
ność, że jak już dojdzie do powodzi, to nie 
będzie ona katastrofalna. No i pewność, że 
możemy liczyć na naszych strażaków, którzy 
zawsze stają na wysokości zadania.

Kazimierz Babiuch
Radny Gminy Kęty

Na stronach Info Kęty w dniu 16 czerwca 
2014r. pojawiła się informacja, jakoby to dzię-
ki staraniom Burmistrza Tomasza Bąka, w tym 
roku miały zostać rozpoczęte prace zabezpie-
czające wał przeciwpowodziowy rzeki Soły na 
wysokości osiedla Nad Sołą w Kętach.
Pominięto jednak fakt najistotniejszy (mam 
nadzieję, że nie celowo), a mianowicie, że duże 
wsparcie Gmina Kęty uzyskała dzięki staraniom 
podjętym przez posłów na Sejm RP: p. Dorotę 
Niedzielę, p. Tadeusza Arkita i p. Pawła Grasia.
Pozwolę sobie przedstawić chronologię wyda-
rzeń:
7 kwietnia 2014r. z inicjatywy w/w posłów 
zostały rozpoczęte rozmowy z władzami Ma-
łopolski na temat zagrożenia powodziowego 
Gminy Kęty,
6 czerwca 2014r. podczas obrad Sejmu RP po-
seł Dorota Niedziela złożyła w imieniu władz 
Samorządu Gminy Kęty i Małopolski Zachod-

niej interpelację w sprawie możliwości skiero-
wania rezerwy celowej, która nie została prze-
kazana po powodzi w 2010r.,
10 czerwca br. w/w posłowie zwrócili się z 
prośbą do Prezesa Krajowego Zarządu Gospo-
darki Wodnej Pana Witolda Sumisławskiego o 
podjęcie działań polepszających stan bezpie-
czeństwa wzdłuż rzeki Soły na terenie Gminy 
Kęty. O inicjatywie został poinformowany Bur-
mistrz Tomasz Bąk,
11 czerwca br. Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej ogłosił przetarg na roboty budowlane 
w newralgicznym punkcie Soły na terenie na-
szego miasta.
O działaniu posłów (tu przywołamy jeszcze raz 
ich nazwiska): p. Doroty Niedzieli, p. Tadeusza 
Arkita i p. Pawła Grasia nie dowiadujemy się 
jednak ze stron Info Kęty, a jedynie z artykułu 
p. Doroty Niedzieli – posła na Sejm RP, który 
jest dostępny na stronie dorotaniedziela.com.

Śmiem przypuszczać, że dopiero treść 
artykułów: Poseł Doroty Niedzieli „Wspólna 
praca daje efekty” z dnia 20 czerwca br. oraz 
„Propaganda sukcesu za nasze pieniądze” za-
mieszczonego na stronie faktykety.pl, a także 
wpisy internautów skłoniły Burmistrza Toma-
sza Bąka do przesłania na ręce p. Doroty Nie-
dzieli podziękowania. Uczynił to jednak dopie-
ro w dniu 26 czerwca br., pomijając nazwiska p. 
Tadeusza Akita i p. Pawła Grasia.
Strach pomyśleć jak będzie wyglądała kam-
pania wyborcza obecnego burmistrza, skoro 
nawet w tym przypadku nie stać go na obiekty-
wizm i uznanie zasług innych. Mam jednak na-
dzieję, że mieszkańcy Kęt nie dadzą się zwieźć 
pozorom, obietnicom bez pokrycia i taniej de-
magogii.

Wiesław Gawęda
Radny Gminy Kęty 

Sukces ma wielu ojców
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Jako krnąbrny poddany światłej władzy zła-
małem jednak zakaz i nawet zrobiłem zdję-
cia, które tutaj publikuję. Zrobiłem to, bo po 
pierwsze owe „prace” już nie są prowadzone, a 
poza tym sam mieszkam na osiedlu i w słowa 
pana Bąka nie wierzę.
Oto, co tam zrobiono i co ma być gwarantem 
naszego bezpieczeństwa: pościnane zdrowe 
drzewa wrzucono do rzeki, pod skarpę, wią-
żąc je drutem i zaczepiając te druty do pozo-
stałych pni. I koniec zabezpieczania, odwalili 
kawał roboty – pisze to z naciskiem na słowo 
„odwalili”. I bardzo proszę, zaznaczając to do-
bitnie – moich krytycznych uwag nie kieruję 
pod adresem strażaków! Ci solidni goście, 
robią wszystko najlepiej, jak umieją, a w do-
datku społecznie ale to nie oni są inżynierami 
hydrologami.
A gminny inżynier – autor bystrego rozwiąza-
nia – chyba nie wie, że drewno unosi się na 
wodzie i jeśli przyjdzie fala porównywalna do 
tej sprzed kilku tygodni, to całe to „zabezpie-
czenie” uniesie się (mimo drutu) jak tratwa i 
pozwoli wodzie bez przeszkód podmyć skar-
pę. Tak samo się stało w 1997 r. na wysokości 
zakładu GK „Kęty” – wysoki wał został pode-
brany poniżej swej podstawy. Pnie nic tu nie 
pomogą, chyba że cała ta robota ma jeden cel: 
wytrzymać kilka tygodni, aż skończy się kolej-
na Plaża Open. I tyle wytrzyma, a burmistrz 
w jakimś zgrabnym wdzianku pokaże się nam 
wszystkim w podległej mu „niezależnej tele-
wizji” pani Flisowskiej.

Zawracanie kijem Soły
(artykuł przesłany do redakcji, publikujemy w wersji oryginalnej)

Polecam też mieszkańcom, aby sami zobaczy-
li, jak skutecznie rozjeżdżono brzeg ponad 
skarpą – to co było twardym gruntem pod 
kołami koparek zamieniło się w trzęsawi-
sko.  Nazajutrz nie było tam już ani jednego 
strażnika miejskiego. Impreza przeniosła się 
pod halę, gdzie zaczynała się przymiarka do 
kolejnej imprezy pana Bąka. Na miejscu „hy-

drobudowy” godnej bobrów powiewały tylko 
potargane taśmy zabezpieczające miejsce z 
„bezwzględnym zakazem wstępu”, a pod halą, 
jakieś 250 metrów dalej grała już muzyka i na-
strój wyraźnie się poprawiał.
Nie wiem, po co ogłasza się „wprowadzony 
prewencyjnie” alarm powodziowy, ale jeśli 
tylko po to, aby woda nie wdarła się na Plażę 
Open, to możemy sobie pogratulować gospo-
darza gminy. Równie skuteczna wydaje się 
korespondencja z premierem, choć akurat, 
jeśli RZGW wreszcie ureguluje Sołę, to dzię-
ki takim pismom część chwały będzie mogła 
spłynąć na pana Bąka. To jest jak zakład Pas-
cala: lepiej wierzyć, bo jeśli tak…
Myślę, że to, co tam zostało zrobione powin-
niśmy wszyscy dobrze zapamiętać, bo jest to 
jaskrawy obraz migowskiej prowizorki, dzia-
łań doraźnych i na potrzebę chwili, z doskoku, 
byle się impreza nie oberwała. Zadam – zresz-
tą nie jako pierwszy – pytanie zasadnicze: 
Gdzie był pan Bąk przez ostatnie trzy lata? 
Tamto miejsce było tak niebezpiecznie pod-
myte już po wodzie w 2010 roku! Ale potem 
było sucho, jarmarki i festiwale można było 
robić bez zagrożeń, a i wybory będą dopiero 
w tym roku.
A teraz, skoro już wiemy, jak solidną robotę 
i zabezpieczenie zrobił pan Bąk, to już mo-
żemy iść pod halę, napić się piwka i zrobić 
meksykańską falę. Chyba że fala z Soły będzie 
wyższa… a zawracanie rzeki kijem okaże się 
beznadziejną prowizorką.

Stary Kęczanin

Media burmistrza Bąka doniosły mieszkańcom, że „Gmina Kęty samodzielnie zabezpiecza wały”. Poszedłem zobaczyć to „za-
bezpieczanie”, mimo że te same media ostrzegły mnie: „w rejonie prowadzonych prac obowiązuje bezwzględny zakaz wstę-
pu.” Chyba tylko po to jest ten zakaz, aby nikt z nas nie zobaczył na własne oczy, tego hydro-inżynieryjnego majstersztyku.
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Podczas spotkania z mieszkańcami radny 
Kazimierz Babiuch zapytał burmistrza To-
masz Bąka, czy informacja jaką ma z powia-
tu jest prawdziwa: czy inwestycję tę wyco-
fano z planu na wniosek burmistrza Kęt?  
Niepokojący byłby to fakt, gdyby był praw-
dziwy. Pytanie wymagało prostej i szczerej 
odpowiedzi. Zadziwiająca była jednak reak-
cja władz gminy. Burmistrz zaprzeczył i za-
żądał podania źródła informacji . Po odmo-
wie radnego obecny na sali Jarosław Jurzak 
(przewodniczący Rady Powiatu, kęczanin i 
urzędnik Urzędu Gminy) 
nazwał pytanie radne-
go rozsiewaniem plotek. 
Zrobił to tonem pełnym 
pretensji, a po spotkaniu 
zaczepił radnego Babiu-
cha i zadał mu pytanie, 
dlaczego nie przyjdzie do 
niego, Jarosława Jurza-
ka i nie zapyta w cztery 
oczy, tylko wyskakuje z 
czymś takim publicznie. 
Wynikało z tego, że on, 
Jarosław Jurzak wyja-
śniłby radnemu, jak się 
sprawy mają i mieszkań-
cy nie musieliby się o tej 
„plotce” dowiadywać. 
Po raz kolejny proste py-
tanie wyprowadziło wło-
darzy Kęt z równowagi. 
Dlaczego? Przecież wy-
starczyło odpowiedzieć i zrobić to zgodnie z 
prawdą. I jeszcze jedna rzecz: niby dlaczego 
pytań takich nie można zadawać publicznie? 
Kwestia była prosta i wystarczyło tylko „tak” 
lub „nie”, a nie robienie z wystąpienia radne-
go wyczynu plotkarskiego.
Po raz kolejny władza naszej gminy wykazała 
się nerwowością i wręcz napastliwością w sy-
tuacji, która na to nie zasługiwała. Może bur-
mistrz zastosuje w kolejny raz swoją wypraco-
waną już w ostatnich latach metodę: pytanie 
uzna za szkalowanie jego osoby i podważanie 
jego autorytetu, który jest mu przecież nie-
zbędny przy sprawowaniu władzy? A w takiej 

sytuacji burmistrz już raz oddał sprawę do 
sądu, bo ten sam radny Kazimierz Babiuch i 
radny Rafał Ficoń ośmielili się kiedyś zapytać, 
dlaczego burmistrz sprzedał tak tanio 
gminne działki na Kamieńcu. Takie pytania 
najwyraźniej wyprowadzają z równowagi 
burmistrza Bąka.
Inną sprawą jest to też, jak Tomasz Bąk przed-
stawia niektóre sprawy mieszkańcom i jakie 
informacje ma dla nich na każdą okazję. Oto 
teraz np. ci sami mieszkańcy dowiedzieli się, 
że Tomasz Bąk ma sprawdzone (u polskich i 

europejskich władz) informacje, że niebawem 
zmieni się prawo i to samorządy będą go-
spodarzami rzek przepływających przez ich 
gminy. Dość to zaskakująca wiadomość, bo 
nie wiadomo, z jakiej okazji samorządy mia-
łyby dostać takie prerogatywy? Proszę sobie 
wyobrazić, że teraz każda z leżących np. na 
linii Soły gmina sama ją reguluje i zarządza 
wałami. Jak, w obrębie własnych wałów, z 
jakimiś punktami granicznymi w rzece? A co 
z obszarami „Natury 2000”, a co z mostami, 
z eksploatacją żwiru? Gdyby ktoś pokusił się 
o takie prawo, to można tylko przypuszczać, 

że wprowadzi on niesłychany chaos i zerowe 
koordynacje w zakresie jakichkolwiek inwe-
stycji. Skąd fundusze na takie zarządzanie, na 
te regulacje, kto je da gminom? Czy rozwią-
zany zostanie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie? Może pójdźmy dalej i 
wyobraźmy sobie, że np. taka gmina Czer-
nichów przejmie zapory i elektrownie. To 
oczywiście bzdura, ale logicznie wynikająca 
z takiego stawiania sprawy i takiego rozumo-
wania.
Wiadomo natomiast, że w sytuacjach bez-

pośredniego zagrożenia 
np. w czasie powodzi sa-
morządy mogą wkraczać 
w te tereny i mając na 
uwadze ratowanie dobyt-
ku i życia mieszkańców, 
mogą   dokonywać regu-
lacji. Tak zrobił w 2010 r. 
np. wójt Gminy Porąbka, 
wkraczając ze sprzętem w 
koryto Soły, aby ratować 
zagrożone Kobiernice. 
Nie potrzebował do tego 
nowego prawa, bo stare 
mu na to pozwalało, a 
jego działania pochwalił 
nawet premier wizytując 
po powodzi Kobiernice. 
Nie ma więc powodu, aby 
w tej kwestii fantazjować. 
Jeśli jednak tej skłonno-
ści nasz burmistrz nie 

umie powstrzymać, to powinniśmy się nie-
bawem spodziewać innych rewelacji. Może 
np. okaże się, że ten bywalec forów ekono-
micznych w Krynicy wie już, że niebawem 
samorządy będą regulować ruch powietrzny. 
I w nieodległej przyszłości każdy przelatujący 
nad Kętami samolot będzie musiał mieć na to 
zgodę burmistrza, wszak lata po kęckim nie-
bie.
Wiem, że to skrajnie niemądre, ale czy bar-
dziej, niż to, co tak łatwo obiecuje burmistrz 
Bąk?

 
emenem

Spokojnie, to tylko pytanie
Od dawna dyskurs publiczny w Kętach przybiera kuriozalne formy i zaczyna się kierować dziwną logiką, albo 
czasem jej zupełnym brakiem, nie wspominając już o niepotrzebnych emocjach. Oto najnowszy jej przykład.  
Kilka dni po wielkiej wodzie, odbyło się w Bielanach zebranie władz gminy z mieszkańcami. Mowa była między innymi o ul. 
Mostowej gdzie cztery lata temu Soła wyrządziła spore szkody. Już w 2010 r. po powodzi wiadomo było, że przepust pod 
tą drogą jest zbyt mały i trzeba go radyklanie poszerzyć, aby nie dochodziło tam do spiętrzeń wody, podtopień i niszczenia 
drogi. Nie zrobiono w tej kwestii nic. Ulica Mostowa jest drogą powiatową i to do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 
należy dbanie o nią. Jak dowiedzieli się radni gminni, na ten rok w planach inwestycyjnych  powiatu znalazło się 204 tys. zł 
na te prace. Drugie tyle miała dać Gmina Kęty. Jak się okazało, znowu nie udało się zdążyć z tą inwestycją. Dlaczego?
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Prezes  Grzybowski wyraził zdziwienie poru-
szanymi problemami.   Jego   zdaniem temat 
śmieci był wielokrotnie poruszany, a pytania 
można było zadawać podczas, jak to określił 
wizytacji składowiska przez radnych.  Przypo-
minam, że obecność radnych na składowisku 
związana była   z interwencją mieszkańców 
sąsiadujących ze składowiskiem w związku z 
nieprzyjemnymi zapachami powstającymi w 
procesie przerabiania odpadów zielonych.
Kilkoro mieszkańców po wizycie na składo-
wisku podzieliło się ze mną swoimi wątpliwo-
ściami: czy warto segregować odpady, zwłasz-
cza te gromadzone w żółtych workach skoro 
część z nich trafia do niecki składowiska? To, 
co sam zobaczyłem na składowisku potwier-
dziło zgłoszone wątpliwości. W niecce składo-

wiska znalazły się odpady, które powinny tra-
fić do punktów recyklingu. Mowa o różnego 
rodzaju przedmiotach z plastiku, folii  a nawet 
metalowych puszkach.
Prezes problemu nie widzi. Zasugerował, że 
odpady, które powinny być poddane do po-
wtórnego przerobienia, a znalazły się w niec-
ce głównej składowiska, mogły zostać pod-
rzucone przez mieszkańców do pojemników 
na cmentarzu, a takich się nie segreguje.  Na 
pytanie czy wszystkie wymienione w słynnej 
już ulotce śmieciowej odpady gromadzone 
przez mieszkańców w workach żółtych pod-
legają recyklingowi,   prezes ze szczerością 
godną podziwu odpowiedział, że segreguje się 
tylko te odpady na które jest odbiorca. Zatem 
to, na co nie ma zbytu ląduje w dziurze!
Taka wypowiedź może dziwić. Mieszkańcy 

gromadzą odpady do worków zgodnie z wy-
tycznymi zawartymi w ulotce śmieciowej i są 
przekonani, że posegregowane przez nich od-
pady kierowane są do powtórnego przetwo-
rzenia. Tymczasem   okazuje się, że niektóre 
z tych odpadów lądują w niecce składowiska, 
bo recykling się nie opłaca. Widać łatwiej było 
wydrukować ulotkę, niż  poradzić sobie z trud-
nościami rynku obrotu surowców wtórnych.  
Czy zatem, zgodnie z nową polityką gospoda-
rowania odpadami komunalnymi segregacji 
mają podlegać tylko te odpady, które się fir-
mie opłacają lub na które jest aktualnie zbyt?
Przed nami kilka lat okresu dostosowawcze-
go. Do roku 2020 gminy zobowiązane są do 
uzyskania szeregu norm w zakresie ograni-
czenia masy odpadów komunalnych. Gminy 

będą musiały co najmniej połowę odpadów 
poddawać recyklingowi. Jaki procent odpa-
dów zbieranych od mieszkańców w Gminie 
Kęty jest aktualnie segregowany? Na to py-
tanie odpowiedzi od prezesa nie uzyskałem. 
Kęckie składowisko a w zasadzie druga niec-
ka została oddana do użytku w 2009 roku i 
powinna wystarczyć do roku 2021. Co będzie 
później? Jeżeli nawet znajdą się pieniądze na 
budowę nowej niecki, to trudno dzisiaj znaleźć 
dla niej nowe miejsce. Powód jest prosty. Nikt 
nie zgodzi  się na sąsiedztwo z wysypiskiem. 
Zatem istotne jest, aby w naszym składowisku 
znalazły się tylko te odpady, których nie da się 
przetworzyć. Czy władze KOMAXu to wiedzą?  
Segregacja odpadów na kęckim składowisku 
odbywa się w dużej części ręcznie i bardziej 
przypomina system z Afryki niż z Europy. Pra-

cownicy pod gołym niebem otwierają worki i 
wybierają pojedyncze odpady. Zdaniem preze-
sa automatyzacja procesu segregacji przy ta-
kiej ilości odpadów jest nieopłacalna, a praca 
ludzi jest najtańszą opcją. W ramach, jak to na-
zywa „mini projektu”, zostało zatrudnionych 
na składowisku kilkoro mieszkańców, którzy 
w ten sposób odpracowują swoje zadłużenie 
wobec przedsiębiorstwa. Pomysł można po-
chwalić, ale czy na nim ma się opierać polityka 
segregacji odpadów do powtórnego przetwo-
rzenia? Czy takie rozwiązanie pozwoli „prze-
robić” ogromną ilość zgromadzonych już na 
składowisku worków z plastikami i szkłem?  
Prezes KOMAXu zapewnił, że poradzi sobie 
z tym problemem. Na pewno to sprawdzę, 
chyba że moja kolejna wizyta na składowi-

sku zakończy się przy bramie wjazdowej.    
Warto przy tej okazji przypomnieć, że zmia-
na na stanowisku prezesa KOMAXu dla wie-
lu mieszkańców była zaskoczeniem. Blisko 
rok temu w sobotni poranek burmistrz To-
masz Bąk odwołał Radę Nadzorczą KOMA-
Xu. Nowa Rada odwołała byłego prezesa   i 
powołała na to stanowisko pana Tomasza 
Grzybowskiego. Cała operacja odbyła się 
szybko, w wielkiej tajemnicy przed radny-
mi, dzień po obradach sesji Rady Miejskiej.  
Zdaniem burmistrza zmiana na stanowisku 
miała przynieść nową jakość w działalności 
spółki. Dzisiaj,  po roku działalności  nowego 
prezesa tej zmiany na lepsze nie widać – za-
słania ją góra śmieci, z którą ma sobie pora-
dzić kilku ludzi.

Rafał Ficoń 

Panie radny, dlaczego Pan pyta?
Podczas majowej sesji Rady Miejskiej w Kętach złożyłem interpelację dotyczącą 
segregacji odpadów komunalnych na kęckim składowisku. Odpowiedzi udzielił  
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMAX Tomasz Grzybowski, który reali-
zuje w imieniu Gminy zadanie utrzymania czystości i porządku.
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W związku z opublikowaniem   stanowi-
ska gminy Kęty podpisanego przez Da-
riusza  Laszczaka w sprawie  zamknięcia 
pawilonu sportowego w Malcu korzy-
stam z prawa do odniesienia się do sta-
wianych w nim zarzutów.
 
Przed przejęciem administrowania pawilo-
nu sportowego   w Malcu przez Szkołę Pod-
stawową w Malcu, komisja powołana przez 
Burmistrza Gminy Kęty w dniu 26.11.2012r. 
dokonała cyt. „sprawdzenia stanu sprawno-
ści technicznej i wartości użytkowej całego 
obiektu oraz jego otoczenia”. W skład komisji 
wchodziły osoby z uprawnieniami budowla-
nymi. Komisja działała w oparciu o ustawę z 
dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi  zmianami. 
Ze swych czynności sporządziła protokół. W 
sprawie dachu w protokole odnotowano na-
stępujące stwierdzenia:
•       W pkt.3. ELEMENTY BUDYNKU I BU-
DOWLI-STAN TECHNICZNY:
- sufity z płyt gipsowych z izolacją na kon-
strukcji więzarów deskowych: nie stwierdzo-
no ugięć, pęknięć, uszkodzeń,
- więźba dachowa
- stropodach, pokrycie dachowe i obróbki bla-
charskie: wklęśnięcie na pokryciu kalenicy/
na długości około 4 m od strony wschodniej/ 
może wskazywać na osłabienie konstrukcji 
więźby w tym miejscu.
•    W pkt.4. WNIOSKI, OPINIE, UWAGI ZA-
LECENIA:
- poz.11. Wklęśnięcia na pokryciu kalenicy/
na długości około 4m od strony wschodniej/
należy zlikwidować po uprzednim sprawdze-
niu i naprawieniu więźby dachowej w tym 
rejonie.
•    W pkt.5. ZALECENIA I REMONTY: 
- zalecenie w perspektywie lat -  realizacja za-
lecenia j.w./poz.11/.
Ludowy Klub Sportowy „ZGODA” w Malcu 
przekazał obiekt do administrowania  szkole  
01.01.2013 r.
Czy  w dniu spisania w/w protokołu konstruk-
cja dachu zagrażała użytkownikom obiektu? 
Jeśli tak, to dlaczego natychmiast nie za-
mknięto sali, narażając  młodzież szkolną oraz  
zawodników klubu na niebezpieczeństwo? 
Jak pisze pan Laszczak ”władze samorządowe 
miały informację   o fatalnym stanie budynku 

od lat”. Winę za wyłączenie sali przypisuje 
się byłej dyrektorce szkoły w Malcu, byłe-
mu prezesowi LKS-u, byłemu burmistrzowi. 
Skonfrontujmy te zarzuty z faktem, że na 
podstawie protokołu komisji usunięcie ugięcia 
dachu wykazano wśród prac do wykonania w 
przyszłości. Od daty protokołu   salę admini-
strowaną  przez jednostkę samorządowa użyt-
kowano jeszcze przez 13 miesięcy. Wyłączenie 
nastąpiło dopiero w lutym 2014 r. w związku 
ze stanowiskiem projektanta, któremu zlecono 
opracowanie projektu modernizacji pawilonu. 
Na tej podstawie Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego w Oświęcimiu podjął decyzję o wyłącze-
niu obiektu z użytkowania. Decyzję poprzedzi-
ła wizja lokalna pracowników Inspektoratu, 
którzy zmierzyli wysokość sufitu do posadz-
ki       w czterech narożach oraz na środku sali, 
sugerując   stosownie do zaleceń projektanta 
wykonanie podpór. Klub mógłby korzystać z 
pomieszczeń socjalnych. Od tej decyzji odwo-
łał się Urząd Gminy w Kętach.
Władze gminy Kęty pobierając   za pełnione 
funkcje atrakcyjne wynagrodzenia zamiast 
wydawać   obciążające   innych   oświadczenia   
jako kamuflaż własnych uchybień bądź za-
niedbań powinny- szanując mieszkańców i 
społecznie angażujących się działaczy spor-
towych- dążyć do bieżącej z nimi współpracy. 
Tymczasem doświadczamy postawy zupełnie 
odmiennej. Od zamknięcia budynku prezes 
LKS „ZGODA” w Malcu kilkakrotnie prosił 
władze gminy o spotkanie, celem omówienia  
uwarunkowań funkcjonowania klubu pozba-
wionego zaplecza ,w szczególności szatniowo 
- socjalnego i sanitarnego. Bezskutecznie. Nie 
mając innego wyjścia – nieuchronnie zbliżał 
się termin rozgrywek ligowych- aby wywiązać 
się z deklaracji udziału w rozgrywkach sezo-
nu 2013-2014 Zarząd Klubu podjął decyzję o 
adoptowaniu pomieszczenia w budynku go-
spodarczym na szatnię, a toalety publicznej 
męskiej   znajdującej się w tym budynku na 
prowizoryczną łaźnię, aby zawodnicy po tre-
ningach i meczach nie musieli myć się w obok 
płynącym Potoku Maleckim. Tak było u za-
rania powstania klubu. Zakupu niezbędnych 
materiałów   dokonano ze skromnych środ-
ków własnych. Miały służyć na szkolenie mło-
dzieży. Prace wykonano w czynie społecznym.
Z-ca burmistrza   w oświadczeniu stara się 
deprecjonować  to, co na obiekcie zrobiono w 
okresie do 2010 roku, zarzucając m.in. nakła-
dy na remont pawilonu i sali gimnastycznej. 

Nie zauważył, bądź nie zna   faktu, że przed 
przystąpieniem   do prac remontowo-moder-
nizacyjnych pawilonu, w roku 1999 wykona-
no ekspertyzę dachu i elementów konstruk-
cyjnych. Wynik - nie odnotowano zastrzeżeń. 
Na tej podstawie wykonano szereg prac mo-
dernizacyjnych. Co do zarzutu, że zamiast 
wyremontować dach pawilonu wykonano 
trybunę, ogrodzenie, piłkochwyty   nasuwa 
się pytanie: Czy to źle, że przy  pomocy samo-Czy to źle, że przy  pomocy samo-
rządu i  zaangażowaniu mieszkańców powstał  
ten obiekt? 
Mieszkańcy i członkowie klubu w tamtym 
okresie, przy materiałowej pomocy Gminy 
wykonali m.in. :
• Boisko treningowe,
• Drenaż dwóch boisk do piłki nożnej,
• Szalety publiczne w budynku gospodarczym, 
adaptację pomieszczeń na cele socjalne,
• Wymianę ogrodzenia  długości 200m,
• Chodnik za pawilonem sportowym,
• Elewację zewnętrzną budynku gospodarczego,
•  Przebudowę wejścia do łaźni,
•  Znaczące prace porządkowe, plantowanie 
terenu po pracach budowlanych.
Wszystkie zrealizowane inicjatywy, dzięki 
zaangażowaniu poprzedniego samorządu i 
społeczników Malca sprawiły, że nasz obiekt  
należy do najlepszych w okolicy. To opinia 
goszczących u nas drużyn i władz   sporto-
wych różnych szczebli. Wygląd obiektu spor-
towego przed jego modernizacją widnieje na 
planszach przy wjeździe.
Uważam, że dostatecznie uzasadniłem ten-
dencyjność przedmiotowego oświadczenia. 
Zwalanie winy na poprzedników w połowie 
czwartego roku kadencji, że zamiast remon-
tować pawilon sportowy wykonywano inne 
prace jest delikatnie mówiąc nie na miejscu. 
Zastanawiają też inne zachowania. O wyłą-
czeniu pawilonu sportowego Sołtys Malca 
dowiaduje się przypadkiem. Nie ma żadnej 
informacji, kiedy planuje się pawilon przy-
wrócić do użytku. Nie konsultowano z Radą 
Sołecką ani innymi zainteresowanymi zakre-
su i technologii remontu.   Dyrektor szkoły 
odmawia dostępu do publicznie   jawnych na 
ten temat informacji   radnemu- osobie jak 
najbardziej do tego uprawnionej. A obiekt jest 
dla mieszkańców, nie dla władzy.
Hasło wyborcze „Gmina jest dla mieszkań-
ców” pozostaje czystym sloganem!

 
Karol Wadoń

Radny Gminy Kęty
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Kontrowersje
Komentarz Romana Olejarza, byłego burmistrza Gminy Kęty

Pod koniec kwietnia br. gmina Kęty wydała 
i opublikowała oświadczenie zatytułowane 
„Fakty o sali w Malcu”. Ponieważ w treści po-
jawia się moje nazwisko pozwalam sobie na 
odniesienie się do zawartych w artykule tez.
 
W oświadczeniu zostałem wskazany jako jed-
na z osób odpowiedzialnych za wyłączenie 
sali w Malcu z użytkowania.  Zbliżamy się do 
połowy 2014 roku. Pracę na stanowisku Bur-
mistrza gminy Kęty zakończyłem w połowie 
grudnia 2010 roku ,tj. blisko trzy i pół roku 
temu. Dlaczego mnie wskazuje się jako osobę 
odpowiedzialną? Odpowiedzi   nietrudno się 
domyślić.
 
Wydający oświadczenie pomijają   kluczowe 
w sprawie fakty. W roku 1999 na zlecenie 
Urzędu Gminy Kęty została wykonana eks-
pertyza   pawilonu sportowego w Malcu, w 
szczególności konstrukcji dachu.   Zamierze-
niem była przebudowa obiektu w zakresie 
zastąpienia części barakowej na murowaną 
i zmiana zadaszenia. Ekspertyza   wykazała 
jednak właściwy stan techniczny budowli. 
Tym samym argumenty za podjęciem w/w 
zakresu prac nie   potwierdziły się. Wówczas 
podjęto decyzję o remoncie w ograniczonym 
zakresie, m.in. wymianę nawierzchni areny/
ówczesna zagrażała bezpieczeństwu/, remont 
części socjalno-szatniowej, zmiana instalacji 
CO i CWU na gazową, docieplenie. W tamtym  
czasie nieracjonalnym byłoby forsowanie 
większego zakresu prac wobec faktu braku ja-
kichkolwiek sal gimnastycznych w Bielanach i 
Łękach, zagrażającym bezpieczeństwu stanie 
sali gimnastycznej SP Nr 1 w Kętach oraz w 
Bulowicach, wymagającej pilnego remontu 
sali gimnastycznej w SP Nr 2, zastępczej sali 
gimnastycznej w SP Nr 3 w Kętach Podlesiu. Z 
w/w potrzeb do 2010 roku jedynie sali gimna-
stycznej w  Kętach Podlesiu nie udało się zre-

alizować. Chociaż w 2010 roku zabezpieczono 
w budżecie pieniądze na projekt  techniczny. 
A to z powodu blokowania zamierzenia na 
etapie  konsultacji programu użytkowego. W 
konsekwencji sali nie ma do dziś. Kto bloko-
wał? Wcześniej temu samemu kręgowi osób 
nie udało się zablokować budowy sali gim-
nastycznych w Bielanach i Bulowicach. W tej 
ostatniej sprawie zwołano nawet sesję nad-
zwyczajną, aby zanegować projekt z prawo-
mocnym pozwoleniem na budowę. Oportu-
nistów nie przekonywały nawet argumenty, 
że utracimy 3 mln. zł dotacji unijnej, a efekt 
przesuwa się w czasie o kilka lat. Nie mówiąc 
o torturach jakim byliśmy poddawani na ze-
braniach wiejskich w Bulowicach, podczas 
których „wieczni radni” z Bulowic dyskredy-
towali projekt. Przypomnę, że rekomendo-
wano innowacyjną? konstrukcję   w formie   
hangaru   dla samolotów. Te dwie inwestycje 
można było zrealizować m.in. dzięki   jedno-
znacznym postawom ówczesnych sołtysów 
Bielan- Kazimierza Babiucha   oraz Bulowic- 
śp. Ryszarda Janeczki.
 
Nie po raz pierwszy moje nazwisko i okres 
sprawowania przeze mnie funkcji Burmi-
strza Gminy Kęty są używane przez obecną 
władzę samorządową do tłumaczenia wła-
snych nieskuteczności. Koronnym przykła-
dem zadłużenie Gminy, na którego ogromny 
wzrost po 2010 roku nie miałem żadnego 
wpływu. Inny przykład: chociażby sprawa  bo-
iska sportowego przy ZSG Nr 1 w Kętach, jak 
również nierozwiązanie  innych pilnych po-
trzeb tej placówki. Przypomnę wybrane 
zrealizowane do 2010 roku prace inwesty-
cyjne i remontowe w budynku tej szkoły: 
•    Budowa kotłowni gazowej,
•  Wymiana wszystkich instalacji; wodnej ,CO, 
CWU, kanalizacyjnej,
•    Budowa od fundamentów kominów wen-

tylacyjnych,
•    Wymiana więźby dachowej i pokrycia da-
chu,
•    Drenaż budynku,
•    Elewacja ściany frontowej i bocznych,
•    Remont kapitalny sali gimnastycznej z za-
pleczem sanitarno-szatniowym,
•    Pełna wymiana stolarki okiennej.
Na lata 2011-2012 w planach było do-
cieplenie stropu, dokończenie elewacji 
i budowa boiska. Wcześniejsza budowa 
boiska pozbawiłaby placu budowy na re-
alizację dwóch pierwszych z w/w prac. 
 
Przytaczanie mej osoby wydaje się też niesto-
sowne z innego powodu. Po 2010 roku dokoń-
czono wiele ważnych dla gminy Kęty inwesty-
cji, na realizację których obecne władze miały 
bardzo ograniczony wpływ. Bardzo oficjalnie 
„przecinano wstęgi” oddania obwodnicy po-
łudniowo-zachodniej, przebudowy rynku, ka-
nalizacji Bielan, Łęk, oczyszczalni w Łękach, 
modernizacji Młynówki Czanieckiej, remon-
tu  „Dworku w Nowej Wsi”, ośrodka zdrowia 
w Malcu, pawilonu sportowego w Bulowicach. 
Są to wybrane przykłady /nie wyczerpują 
znacznie dłuższej listy/ zadań przygotowa-
nych w poprzedniej kadencji w większości z 
zabezpieczeniem zewnętrznego dofinanso-
wania, w szczególności z funduszy unijnych. 
Nigdy nie wspomniano przy tych okazjach o 
roli uprzednio zarządzających gminą.
 
Jak nietrudno zauważyć, nie występuję z pu-
bliczną oceną działań i zachowania  obecnych 
władz samorządowych. W sytuacji jak wyżej 
pozwalam sobie na odstępstwo od tej zasady 
zwracając się do mieszkańców  Gminy o wy-
rozumiałość.

 
Malec, 15 czerwca 2014r.                                                                                                 

Roman Olejarz
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Kęcka „Jedynka”
Wracając ostatnio z zakupów w siecio-
wym sklepie RTV/AGD miałem przyjem-
ność przejść obok jednej z największych 
w Gminie „podstawówek”. Kęcka „Je-
dynka”. Symbol kęckiej edukacji…aż się 
łezka w oku zakręciła…
Zainteresował mnie nowy, piękny – acz nie-
stety  zamknięty – przyszkolny plac zabaw. 
Postanowiłem się dowiedzieć, co tam w szko-
le słychać. I zacząłem „węszyć”...
Sam kiedyś tę szkołę kończyłem. Dawno, ale 
jednak. Z „mojego” pokolenia nauczycieli już 
pod szkołą nie spotkałem, choć kilku podob-
no jeszcze pracuje, a Ci, których spotkałem 
wychodzących ze szkoły, zupełnie nie chcieli 
rozmawiać. Grobowa cisza. Na pytanie co się 
w szkole dzieje, co się remontuje, jak się pra-
cuje, jaka dziś młodzież najczęstszą odpowie-
dzią było milczenie, padało też: „nie mam po-
jęcia”, „ja tylko chce spokojnie pracować”, i raz 
– choć bardzo wymownie: „kto Pana nasłał?!”
Dziwne, ale cóż. Takie mamy czasy. Myślę 
więc sobie: jak gadać nie chcą nauczyciele, to 
może rodzice! I natychmiast szybki przegląd 
rodziny z dziećmi w wieku szkolnym…Bingo! 
Rodzice byli bardziej wylewni, a ja z każdą 
chwilą coraz mniej zadowolony. Okazuje się 
bowiem, że w „Jedynce” wcale nie jest tak ró-
żowo. Szatni dla dzieci – brak, zaplecza spor-
towego brak, a i podobno atmosfera w szkole 
nie najlepsza. Nerwowo, podejrzliwie...
Szczególnie zdziwił mnie brak zaplecza spor-
towego. Pamiętam jak na ten temat na Zebra-
niu Starego Miasta w domu kultury  wypo-
wiadał się pan Andrzej Bryzek, chyba ze trzy 
lata temu. Sprawdziłem u źródeł – Pan Bryzek 
wraz z radą Starego Miasta co roku dawali do 
budżetu propozycje poprawy stanu obiektów 
sportowych przy „Jedynce”. Bez rezultatu. 

Jak tłumaczył mi jeden z radnych, burmistrz 
nie godził się tego robić, bo najpierw trzeba 
zrobić stropy na piętrze. A czemu nie robi 
się stropów? Bo nie ma pieniędzy. I koło się 
zamyka, a dzieci jak boiska nie miały, tak nie 
mają.

I tak sobie o kęckiej „Jedynce” rozmyślając, 
coś sobie przypomniałem. Szybki marsz do 
salonu, szafa, karton o nazwie „Czasy 2010”, 
szukam, szukam i …jest!
Biuletyn „Czas” nr 5 (17) – październik 2010 
– strona 5, niejaki pan Paweł Dziedzic pisze 
między innymi tak: „…Młody praktykant sto-
jący przed gmachem Kęckiej „Jedynki” może 
sobie wiele obiecywać. Jego oczom ukazuje 
się piękna, świeżo odrestaurowana fasada. 
Świetne pierwsze wrażenie niknie jednak już 
po przekroczeniu progu tej szkoły. Łapie się 
za nos. Kolejnym szokiem dla mojego kum-
pla był pokój nauczycielski – zdecydowanie 
za mały jak na potrzeby ponad 70-ciu pracu-
jących w nim nauczycieli. „Na deser” widok 
byłego boiska szkolnego. Byłego, gdyż kilka 
lat temu zostało ono wycofane z użytku, bo 
nie spełniało wymogów bezpieczeństwa. Na 
jego miejscu powstał parking. O nowym bo-
isku oprócz dzieci nie myśli nikt. No bo po 
co? Słyszę pytanie: To co? Dzieciaki nie mogą 
pobiegać na świeżym powietrzu, tylko muszą 
się kisić w tym śmierdzącym, odpicowanym 
jedynie od frontu budynku? Czy miałem od-
powiedzieć, że nie jest tak źle, bo ktoś tam 
przyznał nam tytuł Sportowa Gmina? Nie-
stety kęcka „Jedynka” świetnie obrazuje stan 
naszej gminy…”

W swoje „wypracowanie” pan Paweł Dziedzic 
wplata również frazę: „…Nie da się ukryć, że 

nawet mierni uczniowie nieźle wypadają na 
tle włodarzy naszej gminy. Burmistrz Ole-
jarz i jego świta przypominają swoją postawą 
i stylem działania słabych uczniów, którzy 
uczą się tylko na tyle, żeby zdać do następnej 
klasy. Aktywność tego towarzystwa narasta 
jedynie pod koniec semestru… przepraszam 
– kadencji…”
Kartkuję sobie «Czas» i cały... czas coś mi 
nie pasuje. Rozumiem, że gnębi się „Dwój-
kę”, gdzie niepokorna dyrektorka śmie mieć 
własne zdanie, ale Jedynka? Za co? Przecież 
tu „problemów” z konkursem na dyrektora 
nie było, i kasy na remonty powinno być co 
najmniej tyle, ile plakatów z podobizną Pani 
Dyrektor wisiało przed wyborami na kęckich 
słupach i tablicach…
Przyznam: zastanawia mnie ta cała sytuacja, a 
jeszcze bardziej, ta dziwna zmowa milczenia. 
Drodzy nauczyciele/rodzice, jeżeli zechcecie 
jednak podzielić się ze mną wiedzą na temat 
tego, co dzieje się za starymi murami „Jedyn-
ki” piszcie do redakcji z dopiskiem „Wnikliwy 
Obserwator”, może Wasze opinie rozwieją 
moje wątpliwości…
 
Na koniec taka refleksja: czy dziś pan Dzie-
dzic - kimkolwiek jest i cokolwiek porabia 
-  nie powinien przypadkiem powtórzyć swo-
jego tekstu, zmieniając tylko nazwisko pana 
na „O” na pana na „B”? Choć po przemyśle-
niu stwierdzam, że nie. Pan „B” nie wykazał 
bowiem aktywności wobec tej zacnej i zasłu-
żonej szkoły nawet pod koniec „semestru”, a 
co do promocji do „następnej klasy” obawiam 
się, że nawet najzdolniejszy leń nie nadrobi 
czterech lat w kilka miesięcy…
 
Wnikliwy Obserwator

felieton

Fakty Kęty - lipiec 2014 (nr 3)
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W ostatnich latach na terenie naszej Gminy 
powstało wiele placów zabaw. Idea słuszna 
i szlachetna, można by powiedzieć same 
plusy. Rodzice mają możliwość spędze-
nia wolnego czasu ze swoimi pociecha-
mi na wolnym powietrzu, w otoczeniu 
nowoczesnych i bezpiecznych instalacji, 
a dzieci zyskują możliwość prawidłowe-
go rozwoju fizycznego i intelektualnego  
i co najważniejsze wielką radość i niezliczo-
ną ilość uśmiechów. 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
sporą cześć placów zabaw zawdzięczamy 
 nie obecnym włodarzom ale ich po-
przednikom. W 2010r. Nasza Gmi-
na wzięła udział drugiej edycji rzą-
dowego programu „Radosna Szkoła”. 
Gmina Kęty otrzymała dofinansowanie  
w wysokości  83.974 zł na zbudowanie w 
ośmiu szkołach podstawowych ogródków 
zabaw  wyposażonych w różnego rodzaju 
pomoce dydaktyczne oraz 473.750 zł na 
budowę pięciu dużych placów zabaw usy-
tuowanych na terenach szkół. Był to swo-
istego rodzaju rekord na skalę wojewódz-
ką. Takiej ilości pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków nie miała niemal żadna gmina  
w Małopolsce. W 2010r. Gmina Kęty za-
bezpieczyła w budżecie  środki finanso-
we na  budowę: placu zabaw przy Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym Nr 2 w Kętach, 
placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Bulowicach, placu zabaw 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Witkowicach, placu zabaw przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łękach,  placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej w Malcu. 
(Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/10 

Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 
2010 r.). 
Jak widać w załączonych dokumentach to 
poprzednicy obecnych włodarzy zapocząt-
kowali w Gminie budowę wielu obiektów 
dla maluchów. Aktualni wybrańcy narodu 
jednak skrupulatnie wykorzystują fakt, że 
inwestycje zostały zakończone już za ich 
kadencji i przypisuje sobie zasługi i nie 
wspominają, że dostali od poprzedników 
gotowe projekty oraz zabezpieczone na ten 
cel pieniądze. Na potwierdzenie tych słów 
pozwolę sobie zacytować pana Krzyszto-
fa Olejaka, który widocznie zapomniał w 
swoim artykule wspomnieć o faktycznym 
stanie rzeczy.
Gmina Kety aplikowała także o środki ze-środki ze- ze-
wnętrzne na kolejne place zabaw w ramach 
programu rządowego „Radosna Szkoła”. 
Program ten ma za zadanie ułatwić płynne 
przejście dzie-
ci z edukacji 
przedszkolnej 
do wczesnosz-
kolnej poprzez 
dostosowanie 
warunków na-
uki do wieku i 
potrzeb rozwo-
jowych. Zosta-
ną wykonane 
cztery place za-
baw, dwa duże 
ok 500 m2, 
przy Zespołach 
Szkolno-Gim-
nazjalnych nr 1 
i nr 3 w Ketach 

oraz dwa małe ok 240 m2, przy Zespołach 
Szkolno-Gimnazjalnych w Łekach i Biela-Łekach i Biela- i Biela-
nach. Szacowany koszt to kwota ok. 730 
tysięcy zł, z czego 50% to wkład własny 
Gminy Kety, a 50% to środki z budżetu 
państwa. Omawiane inwestycje zostały już 
zrealizowane, a nasi najmłodsi mieszkańcy 
mogą sie cieszyć z nowoczesnych obiektów 
przy wszystkich gminnych placówkach 
szkolnych, ponieważ w roku 2011 także 
wykonaliśmy cztery wspaniałe place (Kety 
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2, Malec, 
Bulowice, Witkowice). Przypomnijmy, że 
te place zabaw zaraz po odbiorze technicz-
nym zostały oddane do dyspozycji naszych 
mieszkańców i są bardzo chętnie przez nich 
odwiedzane. (Krzysztof Olejak, Biuletyn 
Społeczno – Informacyjny Stowarzyszenia 
Miasto i Gmina Kęty XXI, Nr 10 (22) Sier-
pień 2012r.
Należy zwrócić szczególną uwagę na sze-
reg inwestycji, których realizacja przypadła 
na czas trwania obecnej kadencji, a które 
zostały przygotowane i rozpoczęte dużo 
wcześniej (mówimy tu o uzgodnieniach, 
projektach a także pozyskaniu odpowied-
nich środków finansowych). Pozwolę sobie 
wymienić tylko kilka z nich: obwodnica 
zachodnia, przebudowa rynku, budowa 
kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w Łę-
kach gdzie całkowity koszt projektu opie-
wał na kwotę blisko 55 mln złotych netto. 
Na koniec należało by zadać sobie pytanie 
co pozostanie po obecnych włodarzach? 
Dług…..? 

mike

Jak to było z „Radosną Szkołą”?
felieton



16

Kiedy przeglądam miesięcznik „Kęczanin” 
czy też Info Kęty,  co widzę?.   Burmistrz ze 
znanym politykiem, burmistrz wręczający 
nagrody, burmistrz grający w piłkę, burmistrz 
poważny, burmistrz uśmiechnięty, burmistrz 
zatroskany i zmartwiony. Aż się boję otwo-
rzyć lodówkę czy też pojemnik, bo jeszcze z 
niej Tomasz Bąk wyskoczy. Przypomina to 
propagandę sukcesu z lat 70-tych. Wszy-
scy wiemy jak to się skończyło. Do tej pory 
spłacamy długi. Oznacza to, że za władania 
„miglansów” mamy powtórkę z niechlubnej 
historii PRL. Słudzy obecnego burmistrza 
trąbią o sukcesach, a de facto wyłazi szydło z 
wora, że to pospolita lipa. W realnej rzeczy-
wistości okazuje się, że największą katastrofą 
dla Naszej Gminy jest sam Tomasz Bąk i jego 
kolesiowska patologia.
Kultura - zachodnia łacińska, do której należy 
Polska, od zawsze stawiała na ideę, natomiast 
kultura wschodnia – turańska na kult wodza. 
Niech mi więc wolno będzie dokonać analizy 
drugiego modelu prawie czteroletniego spra-
wowania władzy przez Tomasz Bąka. Zda-
je się On być wyznawcą kultury turańskiej, 
która przywędrowała w czasach zaborów, a 
zakorzeniła się na dobre w czasach PRL-u. 
Wychowany i naznaczony piętnem minione-
go okresu przyjął postawę „wodza”. Już na 
jednej z pierwszych sesji, głosami radnych ko-
lesiów wymusił dla siebie maksymalne wyna-
grodzenie a priori, zakładając, że za wszystko 
to, czego w przyszłości dokona, należy mu się 
solidna zapłata. Według wielu innych, także 
niektórych radnych, z etycznego punktu wi-
dzenia było to wysoce naganne a zwiastowało 
wszystko to, co wydarzyło się później. 
W Urzędzie Gminy w Kętach jak i w jednost-
kach gminnych powiało grozą, zaczęły się 

czystki, spektakularne 
wyrzucanie z pracy nie-
wygodnych pracowników, 
zmiany na stanowiskach 
dyrektorów szkół, insty-
tucji kultury, prezesów w 
spółkach gminnych itp. 
Pamiętam jego znamien-
ne słowa wypowiedziane 
na łamach miesięcznika   
„Kęczanin”.  „Potwier-
dzam, że ktoś celowo 
rozsiewa plotki o moim 
wpływie na zwolnienia po 
wygranych wyborach……. 
Tworzy się mit o maso-

wych zwolnieniach w urzędzie, stwarza się 
poczucie zagrożenia w szkołach, przedszko-
lach, ośrodku zdrowia, wodociągach, KO-
MAX-ie i wielu innych jednostkach. Wbrew 
pozorom burmistrz nie jest jedynowładcą, 
a pracowników chroni prawo……”[1]. Z lu-
bością wódz powtarzał to jeszcze parę razy. 
Potem z każdym dniem było już tylko gorzej. 
Autopromocja przeplatała się z groteską. Szło 
to mniej więcej wedle ustalonego schematu. 
Z wielką pompą otwieranie gminnych inwe-
stycji, których Tomasz Bąk, jako opozycyjny 
radny był generalnym krytykantem i prze-
ciwnikiem. No cóż, sukces jest sukcesem, nie 
tego kto rozpoczął inwestycję lecz tego kto 
ją otwierał. Występy w TVP-Kraków, TV HD 
Kęty i inne wywiady w mass mediach. Patro-
naty nad imprezami, uroczystościami, zawo-
dami sportowymi i Pan Bóg wie nad czym 
jeszcze. Mydlenie oczu wyborcom i naigry-
wanie się z powszechnie głoszonej idei prawa, 
sprawiedliwości, uczciwości i wiarygodności 
społecznej to dewiza pijarowskiego działania 
propagandowego.
Z różnych relacji wodza słyszymy, że nic nie 
możemy, bo nie ma pieniędzy, a z drugiej 
strony sukces, którego nie ma.... o co chodzi. 
Chyba autor sukcesu też już nie bardzo wie, o 
co chodzi w tym „bałaganie” polityczno - fi-
nansowym.
Powinienem jednak być sprawiedliwy i oddać 
włodarzowi należny szacunek. Są bowiem 
dwie autorskie i sztandarowe inwestycje mi-
jającej kadencji. Pierwsza z nich to targowi-
sko, wybudowane wbrew woli lokalnych kup-
ców i zdroworozsądkowej opinii opozycji. Na 
podstawie dostępnych danych budżetowych 

wydaje się, że jest to najdroższe targowisko 
w Polsce o niezachwycającym wyglądzie ar-
chitektonicznym. Druga to skatepark wybu-
dowany po bezskutecznym proteście okolicz-
nych mieszkańców. 
 Jak podaje Info Kęty ostatnim zna-
czącym sukcesem Tomasza Bąka jest pozy-
skanie środków finansowych na częściowe 
usunięcie szkód powodziowych [2]. Czyja to 
była faktycznie zasługa?. Oto cała prawda.  Po 
interwencji i wystąpieniu sejmowym Poseł 
Doroty Niedzieli, środki zostały uruchomio-
ne w trybie pilnym z rezerwy celowej budżetu 
państwa [3]. W propagandowej publikacji ten 
wątek zostaje całkowicie przemilczany. Prze-
cież sukces nie może mieć dwóch ojców. Oj-
ciec sukcesu jest tylko jeden i jest nim „kęcki 
włodarz”. 
Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że w tej 
sprawie zabiera głos Marcin Niedziela - mąż 
pani Poseł, wybielając w komentarzach Toma-
sza Bąka [4]. Należy przypuszczać, że obrońca 
wodza nie zapoznał się dokładnie z treścią i 
przesłaniem informacji opublikowanej na 
portalu Info Kęty z dnia 16-06-2014r. czy też 
nie zrozumiał jej sensu.  Po dziecięciu dniach 
milczenia, w dniu 27-06-2014r. na stronie 
Info Kęty pojawia się wymuszone podzięko-
wanie dla wybranych Parlamentarzystów. [5]  
Podziękowanie było tak spóźnione jak musz-
tarda z łyżką,  podane  po dwudaniowym 
obiedzie. W swoim życiu, nie spotkałem więk-
szego poczucia absurdalności w tak nieprze-
myślanym działaniu.  
O przepraszam... jest jeszcze kilka sukcesów 
wodza. Pomysł na walkę z bezrobociem ludzi 
młodych i dobrze wykształconych: „grać w 
piłkę siatkową i jeździć na rolkach...” W tej 
sytuacji nic innego nie pozostaje jak tylko 
pogratulować „genialnych” pomysłów - mło-
dzi będą wysportowani i wyjadą za granicę, a 
starzy ludzie wyedukowani na Kęckim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku z wręczonymi 
dyplomami na placu defilad na kęckim Ryn-
ku, zaśpiewają zgodnym chórem „Gaudeamus 
igitur, iuvenes dum sumus...”.
 Wódz posiada też takie umiejęt-
ności, które, moim zdaniem, nie predesty-
nują go do piastowania tak odpowiedzialnej 
funkcji. Już w czasie wyborów pokazał, że 
zrobi wszystko, aby osiągnąć cel. Tu popełnił 
wiele błędów, które zatrzymają rozwój Kęt i 
okolicy na wiele lat. Nieracjonalnie wydatko-

Propaganda sukcesu za nasze pieniądze
Wielokrotnie na łamach naszego redakcyjnego portalu „Fakty Kęty” pisaliśmy, że obecne władze Gminy Kęty mają specyficzne 
relacje publiczne, które mają się do rzeczywistości, tak jak „dzień do nocy”. Propagandowe artykuły zamieszczane w „Kęczani-
nie”,  różne konsultacje i spotkania z mieszkańcami mają stworzyć wrażenie, że obecny burmistrz to mąż opatrznościowy Kęt 
i okolicy, który ratuje naszą Gminę z zapaści i układów. Jest dobrym i skutecznym burmistrzem, a Kęty po problemach znowu 
mogą liczyć na sukcesy. Gmina Kęty to mlekiem i miodem płynąca kraina dobrobytu a jej włodarz  jawi się urodzonym i sku-
tecznym przywódcą - człowiekiem sukcesu w każdym calu. 
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wał środki publiczne, doprowadzając Gminę 
do astronomicznego zadłużenia. Zatrudniał 
na kluczowych stanowiskach ludzi niekom-
petentnych, lecz wiernych i powiązanych 
politycznie (niejednokrotnie bez procedur 
konkursowych).  Zlecał usługi najbliższym 
kolegom partyjnym. Tuż po wyborach szyb-
ko, zagadkowo i dziwnie sprzedawał nieru-
chomości gminne. Hojnie wspierał partyjnych 
kolegów. Zaniechał realizację wielu inwestycji, 
które zostały przygotowane przez poprzednie 
władze, nie zważając na ogrom pracy włożony 
przez sztab ludzi, kompletną dokumentację i 
co najważniejsze pieniądze podatników. Poni-
żał i lekceważył radnych opozycyjnych.
Współczesna odpowiedzialność to także wizja 
celu, do którego powinna zmierzać wspólno-
ta. Zastanówmy się, więc raz jeszcze - co pro-
ponuje nam wódz? Wokół jakiej idei...a raczej 
czy przyświeca mu jakakolwiek, oczywiście 
oprócz idei przyssania się do gminnej kasy w 
celu dojenia jej przez kolejne miesiące z na-
dzieją na następną kadencję.
Tak to się plecie na tym świecie i będzie się 
plotło, zaplatając dopóty dopóki nie zbudzi-
my się z letargu i zaczniemy myśleć w sposób 
odpowiedzialny za siebie, za nasze dzieci i 
przyszłe pokolenia, odrzucając samolubność, 
egoizm, skupiając się wokół ważnej idei.
Idziemy na wybory!. Czas zafundować obec-
nej ekipie rządzącej pobyt w kurorcie o na-
zwie „Śmietnik kęckiej historii samorządo-
wej”, gdzie do woli będą mogli mielić jęzorem 
na prawo i lewo.
A tym wszystkim, którzy nie traktują władzy 
jak posłannictwa, jak misji, jak odpowiedzial-
ności za wspólnotę zacytuję słowa Kardyna-
ła Wyszyńskiego „ Człowiek odpowiada nie 
tylko za uczucia, które ma dla innych ale i 
za te, które w nich budzi”. Przychodzi mi na 
myśl jedna z łacińskich mądrości, która głosi 
„honeste vivere, alterum non laedere, suum 
cuique tribuere” - żyć uczciwie, drugiego nie 
krzywdzić, każdemu należne oddawać[6]. 
Takiej mądrości sobie, potencjalnym wy-
borcom i przyszłemu Burmistrzowi Gminy 
Kęty...

życzy, Ptak Kęcki.

[1] http://www.kety.pl/files/keczanin/2010/
keczanin_12_2010.pdf
[2] http://www.kety.pl/pl/news/szkody-po-
wodziowe-cz-ciowo-zostan-usuni-te
[3] http://videosejm.pl/index/movie/ha-
sh/15dcdee3db59e3799fa3b2cd08071ec0#.
U6XHm7Fkx9J
[4] http://faktykety.pl/index.php/aktualn-
oci/1-najnowsze/365-propaganda-sukcesu-
za-nasze-pienidze#comments
[5] http://www.kety.pl/pl/news/podzi-kowa-
nia-za-wsparcie#refresh
[6] http://www.prawnik.pl/paremie-lacins-
kie/691,praecepta-iuris-sunt-haec-honeste-v
ivere-alterum-non-laedere-suum-cuique-

 W dniu 11.05.2014 odbyło się Zebranie Wiej-
skie w Nowej Wsi. Główne punkty porządku 
obrad obejmowały wybory Sołtysa oraz dwóch 
członków Rady Sołeckiej.
W zebraniu udział wzięło 153 mieszkańców 
Nowej Wsi. O stanowisko Sołtysa ubiegały się 
trzy osoby: Pani Dorota Kusak oraz Panowie 
Jan Dudziak i Marek Listwan.
W głosowaniu Mieszkańców, Sołtysem wy-
brana została Pani Dorota Kusak uzyskując 
84 głosy. Kontrkandydaci uzyskali odpowied-
nio 31 głosów (Jan Dudziak) oraz 38 głosów 
(Marek Listwan).
Do Rady Sołeckiej, spośród 7 kandydatów wy-
brani zostali Pani Katarzyna Kajor-Suwała oraz 
Pan Marek Listwan.
Nowej Pani Sołtys, a także nowo wybranym 
Członkom Rady Sołeckiej serdecznie gratulu-
jemy i życzymy wytrwałości oraz samych suk-
cesów.

Nowa Wieś 
ma nowego sołtysa

W poprzednim numerze biuletynu „Fakty Kęty”, celem zilu-
strowania jednego z felietonów wykorzystaliśmy graficzny 
żart, który został nadesłany do redakcji. Zdjęcie, na bazie 
którego wspomniany żart wykonano zostało zrobione po 
meczu piłki siatkowej w hali kęckiego OSiR-u, i przedsta-
wiało m.in. wizerunek Pana Marcina Mierzejewskiego oraz 
Jego córki.
Wspomniana grafika przesłana została do redakcji ”Faktów 
Kęty” jako „mem” - czyli dowcip, i w takiej formie - jako żart- 
została opublikowana w biuletynie „Fakty Kęty”. Jak widać 
z treści tego żartu, nie był on skierowany przeciwko osobom 
widocznym na zdjęciu, a jedyną intencją jego publikacji było udokumentowanie faktów, o 
których mówił tekst przy okazji którego „mem” został opublikowany, tj.
przeprowadzanie wywiadu dla prywatnej telewizji TVK HD przez syna burmistrza Gminy 
Kęty, Pana Piotra Bąk. 
W żadnym wypadku nie było intencją redakcji narazić Pana Marcina Mierzejewskiego lub 
Jego Rodzinę na jakiekolwiek niekorzystne konsekwencje wynikające z naszej publikacji. 
Za wszelkie nieprzyjemności, jakie z powodu naszej publikacji spotkały Pana Marcina oraz 
Jego Rodzinę redakcja biuletynu serdecznie przeprasza, życząc dalszych sukcesów na niwie 
sportowej oraz w życiu osobistym. 

Redakcja

Sprostowanie
źródło: nowa-wies-kety.plFot. Marcin Hałat

zapraszamy na naszą stronę: www.faktykety.pl
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W nocy z 23 na 24 czerwca, a więc w czasie 
letniego zrównania dnia z nocą, kiedy słoń-
ce wchodzi w znak Raka, w dawnej Polsce 
i w wielu innych krajach europejskich uro-
czyście obchodzono Sobótkę. A że była to 
wigilia uroczystości św. Jana Chrzciciela, 
noc tę nazwano świętojańską, by w ten spo-
sób schrystianizować pradawne pogańskie 
jeszcze święto.
Obchody świętojańskie były niegdyś wiel-
kim świętem powitania lata, obchodzonym 
w porze letniego przesilenia słońca, w naj-
krótszą noc w roku i najdłuższy dzień.
Noc świętojańska uważana była, w trady-
cji ludowej, za noc szczególnego działania 
sił nadprzyrodzonych z pojawiającymi się 
dziwami w przyrodzie. Zbierane w tę noc 
zioła – szałwii, dziewanny, bylicy, dziuraw-
ca – miały mieć specjalną moc uzdrawiają-
cą. Zaś powtykane w szpary chat, stodół, i 
obór miały zabezpieczyć od zła. Była to też 

jedyna noc w roku sprzyjająca odnalezieniu 
kwiatu paproci, dzięki któremu można by 
było dostrzec skarby zaklęte i ukryte.
Ważnymi symbolami i atrybutami obcho-
dów świętojańskich były ogień i woda.
W wigilię dnia św. Jana na wzgórzach i le-
śnych polanach palono wielkie ogniska – 
sobótki. Ogień krzesano przez tarcie drew-
na o drewno.
Wokół ognisk tańczyły ubrane w białe, dłu-
gie suknie dziewczęta, przepasane bylicą – 
czarodziejskim zielem. Panny te śpiewały 
też przy sobótkach miłosne pieśni.
Noc świętojańska była porą zalotów. Do le-
śnych ognisk przychodzili również chłopcy 
lub rozpalali swe własne ognie, i popisy-
wali się zręcznością skacząc przez płomie-
nie. Czasami skakano przez ogień parami 
– chłopcy razem z dziewczętami, mocno 
trzymając się za ręce. Udany skok wróżył 
im gorącą miłość i wierność, aż po grób.

Świętojańskie sobótki posiadać miały tak-
że moc oczyszczającą, zwłaszcza,  jeśli do 
ogniska wrzucało się czarodziejskie zioła, a 
głównie wspomnianą wcześniej bylicę, któ-
ra niweczyła wszelkie zakusy i niecne prak-
tyki czarownic.
„Sobótka” – nazwa ta po raz pierwszy wy-
mieniona została w XIII wieku, jako imię 
świętej góry Ślęży, którą nazywano Sobótką 
od rozpalonych na niej ogni obrzędowych. 
Z XIII wieku pochodzą także wzmianki o ta-
necznych kręgach kobiet, pląsających przy 
ogniskach.
Później w XIV i XV wieku pojawiły się pro-
testy i pierwsze oficjalne zakazy „sobótek” 
i Zabaw sobótkowych. Pomimo tego „so-
bótka” trwała i miała swych zwolenników 
również wśród ludzi wykształconych i świa-
tłych. Zachwycił się starodawnym, święto-
jańskim zwyczajem nasz najwybitniejszy 
poeta renesansowy Jan Kochanowski i  

TROCHĘ O OBRZĘDACH ŚWIĘTOJAŃSKICH ZAWARTYCH RÓWNIEŻ 
W „PIEŚNI ŚWIĘTOJAŃSKIEJ O SOBÓTCE” PIÓRA MISTRZA KOCHANOWSKIEGO

Gdy Słońce Raka zagrzewa
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urzeczony jego niezwykłym pięknem po-
świecił mu swój wielki utwór poetycki zaty-
tułowany: „ Pieśń świętojańska o Sobótce”. 
Utwór ten, jak powszechnie wiadomo, jest 
cyklem 12 pieśni śpiewanych kolejno przez 
panny, biorące udział w uroczystości sobót-
kowej. Informacje dotyczące miejsca i oko-
liczności „akcji” zawiera przede wszystkim 
kilkunastowersowy wstęp, rozpoczynający 
się strofą.

„Gdy słońce Raka zagrzewa,
A słowik więcej nie śpiewa,
Sobótkę, jako Czas niesie,
Zapalono w Czarnym Lesie.”

Mamy tu poetyckie określenie faktu astro-
nomicznego – wejście Słońca w znak Raka 
oraz odwołanie do polskiego przysłowia, 
mówiącego o tym, że w II połowie lipca nie 
śpiewają już słowiki („Na święty Wit słowik 
cyt”). Sobótkowy stos zapalano, jak łatwo 
się domyślić, w dziedzicznej wsi Kochanow-
skiego w Czarnolesie.
Kolejna strofa mówi o gościach i domow-
nikach gromadzących się wokół  ogniska. 
Goście ci to zaproszona okoliczna szlachta, 
przybyła na imieniny Jana z Czarnolasu. 
Wszyscy zebrani siadają na murawie, a wo-
kół sobótki staje 12 panien „belicą przepa-
sanych”. Dziewczęta rozpoczynają swoje 
pieśni przy wtórze trzech kobz i brzęczą-
cych letnich sadów. 
Nawiązaniem do rzeczywistych obyczajów 
ludowych jest już sam taniec panien wiru-
jących dookoła sobótkowego ogniska. Być 
może również w pieśni Panny II i II poeta 
Jan zachował refren prawdziwej sobótko-
wej pieśni:

„Za mną, za mną, piękne koło,
Opiewając mi wesoło!
A ty się czuj, czyja kolej,
Nie masz li mię wydać wolej!”

Także i piękna pieśń Panny VIII uznawana 
jest za parafrazę rzeczywistej piosenki lu-
dowej. Podobnie bowiem – o pasterce, jej 
wołkach i kłopotach z utratą dziewiczego 
wianka – znane są do dnia dzisiejszego na 
wsi.
Trwała więc „sobótka”, zachwycając tak-
że i późniejszych poetów, między innymi 
żyjącego w XVII wieku Jana Gawińskiego, 
który nie tylko nie chciał dostrzec w niej 
grzesznych praktyk, ale bronił  pięknego 
zwyczaju.
Ognie świętojańskie, obyczajem ojców, roz-
palano w wielu regionach Polski. W naszej 
Małopolsce np. przed wieczorem wygaszo-
no wszystkie domowe ogniska i ponownie 
rozpalano je nad ranem, przyniesioną do 

domu tlącą się hubką lub pochodnią zapa-
loną od „sobótki”.
W noc świętojańską szczególnych właści-
wości nabierać miała woda. Mówiono, że 
w tę noc „kwitnie” i dopiero od św. Jana 
Chrzciciela można bezpiecznie się kąpać. 
Należało jednak zachować przy tym wielką 
ostrożność, dobre obyczaje i wystrzegać się 
wszelkiej brawury, bo inaczej duchy wodne 
mogły zapragnąć ofiary z ludzi i wciągnąć 
ich w topiel.
Wierzono, że zanurzenie się w stawie, stru-
mieniu lub rzece w noc świętojańską lub 
skąpanie się w nocnej rosie sprawi, iż ciała 
ludzi, zwłaszcza młodych, staną się zdrowe, 
czyste, piękne i powabne, że kąpiel taka za-
pewnia odwzajemnioną miłość, udane mał-
żeństwo, szczęśliwe rodzicielstwo.
Najważniejszym jednak obrzędem dziew-
częcym, który zachował się do naszych 
czasów, jest puszczanie wianków na wodę. 
Dziewczęta na wydaniu wiły więc wianki 
– symbol panieństwa – z kwiatów polnych 
i ogrodowych, z chabrów, maków, rumian-
ków, ruty i różyczek, przywiązywały je do 
deseczki, i z przylepioną do niej świeczką 
puszczały na bieżącą wodę, bacznie obser-
wując jak płyną. Jeśli wianek szybko od-
płynął od brzegu, płynął równo z prądem 
wody, jeśli wyłowił go miły sercu, ten jeden, 
jedyny chłopiec, była to wróżba najlepsza, 
oznaczająca wielką miłość, szybkie zamąż-
pójście i długie szczęśliwe życie.
Obecnie zwyczaj ten jest zabawą, a wróżb 
związanych z nią nikt już na serio nie 
traktuje. Tradycja zabaw świętojańskich 
odżywa dzisiaj w puszczaniu wianków, w 
wieczornych rejsach statkami, pokazach 
sztucznych ogni, koncertach, występach 

zespołów artystycznych, a także w insceni-
zacjach dawnych obrzędów świętojańskich. 
Dodajmy jeszcze: dzień św. Jana Chrzcicie-
la – 24 czerwca, następujący po nocy pełnej 
różnych ludowych zwyczajów i obrzędów, 
bywał zwykle cichy i spokojny.
W tradycji ludowej św. Jan Chrzciciel za-
wiaduje pogodą i deszczami, jest także pa-
tronem w czasie burzy i gradobicia, opieku-
nem skazanych na śmierć, kowali, a także 
patronem osób zawierających różne trans-
akcje handlowe.
Dzień św. Jana Chrzciciela był bardzo istot-
ny dla ludowej meteorologii, prognoz pogo-
dy najczęściej ujmowanych w przysłowia:
- Na świętego Jana idziemy do siana.
- Wiele deszczu przed Janem, tyle pogody 
po nim.
Za bardzo korzystne, dla wegetacji roślin 
i urodzaju uważano obfite i ciepłe, co naj-
mniej kilkudniowe „deszcze czerwcowe – 
świętojańskie”, o ile spadły przed 24 czerw-
ca czyli przed św. Janem.
Na deszcze świętojańskie dotychczas cze-
kają rolnicy. Ale wyglądają także ciepłej, 
suchej pogody, w lipcu i sierpniu, koniecz-
nej aby zboże dojrzało w swoim czasie i po-
trzebnej zwłaszcza podczas żniw.
Jak będzie w tym roku zobaczymy. Tym-
czasem Janom i Janinom oraz wszystkim 
czytelnikom życzę  dużo słońca w życiu i 
radosnych wakacji.   
        

Maria Karaim
Radna Gminy Kęty

Powyżej: Jan Kochanowski
Obok: Wizerunek Jana Chrzciciela



20

Wydawca/redaktor naczelny: Krzysztof Klęczar, ul. Słowackiego 25, 32-650 Kęty, (tel. 609 673 848)
Zespół redakcyjny: Krzysztof Klęczar, Rafał Ficoń, Wiesław Gawęda, Andrzej Bryzek, Maria Karaim, Kazimierz Babiuch, 

Andrzej Wiśniowski, Karol Wadoń, Agata Majda
poczta: redakcja@faktykety.pl

Ukazał się  swego czasu w biuletynie „Czas” taki tekst pod tytułem „nie straszcie 
Bąkiem”, w którym obecny burmistrz Pan Bąk zarzekał się, że to co się o nim mówi to 
podły, czarny pijar politycznych konkurentów…Zabawne jest to, że przede wszyst-
kim zarzekał się wówczas, że po wyborach nie zrobi personalnych czystek – oczy-
wiście słowa nie dotrzymał. Mając to na uwadze, poniższy tekst może nie być przez 
czytelników najlepiej odebrany, spróbuję więc nieco niekonwencjonalnie…

Odkąd bowiem w ostatnim numerze biuletynu „Fakty Kęty” potwierdziłem wolę kandydowa-
nia w jesiennych wyborach na stanowisko burmistrza Gminy Kęty, zdążyłem dowiedzieć się na 
swój temat wielu ciekawych informacji. Oto kilka z nich…
Moja dobra znajoma zadzwoniła do mnie pewnego dnia szczerze przejęta,  bo dowiedziała się 
od koleżanki w jednym z sołectw, że wyrzucono mnie z pracy. Owa znajoma miała usłyszeć „…
widzisz, taki niby doktor, a roboty nie ma i pcha się na urząd…” Podobno są na to dowody: „bo 
go kęczanie często przy domu widują…”
Usłyszałem też od mojej byłej szkolnej nauczycielki, że jak mnie tylko wybiorą, to od ręki zwol-
nię wszystkich nauczycieli, szczególnie w SP nr 1 w Kętach. Co do edukacji, poza tym że zlikwi-
duję cały szkolny sport, mam również podobno w planach sprywatyzować wszystkie Gminne 
przedszkola…
Dowiedziałem się także, że będę bezwzględnie ścigał wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób 
współpracują z obecnym burmistrzem. Bez litości. Urzędników, przedsiębiorców, mieszkań-
ców… Swoją drogą, zastanawiam się jak, skoro – podobno – od razu zlikwiduję straż miejską, 
ograniczę do zera wszystkie dotacje dla Policji i Straży Pożarnej…
Mam też podobno gotowe rzesze nic nie potrafiących kolegów, którzy nie mogą się doczekać 
na gminne posady, ach, i jeszcze jedno – już podobno obiecałem, że zlikwiduję urząd pracy, 
zamknę GOPS, zwolnię cały personel Biblioteki i Muzeum i odbiorę 100 % dotacji Domowi 
Kultury… 
Oczywiście jeszcze argumenty koronne: jestem przemądrzały, arogancki, chamowaty, na ni-
czym się nie znam, nic nie potrafię, nie mam żadnej wiedzy, o doświadczeniu już nie wspomi-
nając… po prostu SAMO ZŁO!
Sporo tego, ale myślę, że to dopiero początek. Sądzę, że w zanadrzu czeka gdzieś jeszcze dziadek 
z wehrmachtu, tajne konta, niespłacone długi, a kto wie, może jakaś kochanka lub nieślubne 
dziecko… Na teczkę z IPN jestem niestety za młody. A szkoda, bo to metoda już sprawdzona…
Napiszę tylko krótko: te wszystkie brednie to nie ponury żart. Ludzie naprawdę to 
powtarzają. I wszystkich Państwa proszę – podchodźcie do tego typu rewelacji z dy-
stansem…
O koncepcji, programie i planowanych ruchach personalnych osobiście Państwa poinformu-
ję. Uczynię to, kiedy przyjdzie czas kampanii wyborczej. I myślę, że nie muszę powtarzać, że 
wszystko co powyżej napisane to po prostu oszczerstwa i kłamstwa. A tego, w czyim interesie 
jest ich rozpowszechnianie mogę się tylko domyślać…

Krzysztof Jan Klęczar

Strach ma wielkie oczy…

W ostatnim czasie często w różnych dys-
kusjach nieśmiało, acz konsekwentnie 
pojawia się wątek, że  „Klęczar jest    z 
PSL”. Ale ja nigdy tego nie ukrywałem! 
W okresie powojennym mój dziadek, 
Władysław Klęczar odbudowywał w Kę-
tach struktury Ruchu Ludowego. Całe 
życie ze Stronnictwem związany był mój 
ojciec, Jan Klęczar. I ja jestem dumny z 
tego, że rodzinne tradycje mogę konty-
nuować. Jestem dumny z tego, że wycho-
wano mnie w duchu umiłowania wiary, 
tradycji, ziemi i Ojczyzny. Że w domu 
rodzinnym nauczono mnie, czym jest 
prawdziwy patriotyzm, także w wydaniu 
lokalnym. 

Nie wstydzę się swojej przynależności, gdyż 
jest ona częścią historii mojej rodziny. I wresz-
cie nie wstydzę się nosić zielonej koniczynki, 
gdyż bliskie są mi ideały wielkich liderów Ru-
chu Ludowego i wielkich Polskich Patriotów, 
takich jak m.in. Wincenty Witos, Stanisław 
Mikołajczyk czy Maciej Rataj.
Kończąc wątek polityczny uważam, iż każdy 
ma prawo do własnych poglądów, a także do 
przynależności do rozmaitych organizacji. 
Uważam jednak, że w przypadku samorządu 
przede wszystkim patrzeć należy na czło-
wieka. Samorząd jest wspólnotą wszystkich 
Mieszkańców, bez względu na polityczne i 
parapolityczne sympatie. I tylko merytorycz-
ne porozumienie ponad ideologicznymi oraz 
partyjnymi szyldami może zagwarantować 
sprawne i przyjazne funkcjonowanie gmin-
nego samorządu. Nie we wszystkim musimy 
się zgadzać, ale zawsze powinniśmy się szano-
wać. Tego właśnie brakuje w obecnej kadencji.
Wytaczając oręż „polityczny” pragnę zwrócić 
uwagę jeszcze na jeden istotny wątek. Dla 
mnie dużo bardziej wiarygodny wydaje się 
być człowiek o zdeklarowanych poglądach 
i otwartym umyśle, niż „apolityczny” lider 
„niepolitycznego” stowarzyszenia, otoczony 
partyjnymi działaczami i   przyznający się do 
partyjnych barw tylko wtedy, gdy jest to dla 
niego wygodne.

Krzysztof Jan Klęczar

Między 
samorządem 
a polityką

ZAGADKA NUMERU
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Dla rozluźnienia proponujemy 
Państwu małą zagadkę, którą redakcji 
zadał stały czytelnik:
Kto i z jakiej okazji zamówił i zjadł 
tego prosiaka? Dodajmy: do dziś za 
niego nie zapłacił!
Na odpowiedzi czekamy pod adresem 
redakcja@faktykety.pl
Odpowiedź w następnym numerze 
biuletynu!


