Felieton lekko tendencyjny

Na prawo Bąk, na lewo Bąk a środkiem kasa płynie…

Oglądając na jednym z portali galerię zdjęć z meczu UMKS "Kęczanin", rzucił mi się w oczy
młody człowiek w klubowym szaliku, przeprowadzający wywiad z jednym z zawodników. W
dłoni trzymał mikrofon kęckiej telewizji…

Okazało się, że ten człowiek nazywa się Piotr Bąk. Ponownie zauważyłem go przy okazji
turnieju Plaża Open w Kętach w roku 2013. Sporo komentował w mediach, pełni bowiem - jak
się okazało - funkcję redaktora naczelnego serwisu siatkowka24.com. Wydawcą tego serwisu
jest Pan
Paweł Wojewodzic.

Okazało się, że Pan Piotr Bąk z turniejem związany jest nie tylko przez siatkarski portal. Na
głównej stronie firmy BDB Impresariat z siedzibą w Cieszynie, która zdaje się być głównym
organizatorem turnieju, w zakładce „kontakt” (http://www.bdbimpresariat.pl/kontakt/), obok
właściciela, koordynatora i dyrektora sportowego turnieju widnieje nie kto inny, jak Pan Piotr
Bąk. Należy więc rozumieć, że Pan Piotr dla firmy tej pracuje.

Na osobę Pana Piotra Bąka natrafiłem także przy okazji kilku notatek na temat reaktywacji
kęckiego „Hejnału”. Na jednym z portali, pod adresem
http://www.sportmamnewsa.pl/newsy,106-ts-hejnal-wraca, przeczytałem, że „31 maja do życia
powołano stowarzyszenie Team Sport Hejnał Kęty. Prezesem nowo powstałej organizacji jest
Janusz Jurzak, pełniący obecnie funkcję Sekretarza Gminy Kęty. Wśród członków
stowarzyszenia są m.in.
Piotr Bąk – syn burmistrza Gminy Kęty
,
Paweł Wojewodzic – którego firma świadczy usługi informatyczne dla Gminy Kety
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oraz Dariusz Wojnar – były trener sekcji piłkarskiej i członek zarządu KKS Hejnał Kęty”.

Jaka jest konkluzja. Co łączy te fakty. Z pozoru niewiele, ale jak się człowiek zagłębi, nitki
splatają się w gęstą sieć.

Otóż: Pan Piotr Bąk pracuje dla firmy, której Pan Tomasz Bąk, burmistrz Gminy Kęty i ojciec
Pana Piotra sporo w 2013 roku zapłacił z gminnej kasy za organizację Turnieju Plaża Open w
Kętach. Pomimo gigantycznego zadłużenia Gminy Pan Tomasz ponownie – bez żadnego
przetargu – podpisał już umowę na organizację turnieju w roku 2014. Dodajmy: z tą samą firmą.

Ponadto: Pan Piotr prowadzi serwis siatkówka24.com, a wydawcą tego serwisu jest Pan Paweł
Wojewodzic
. Pan Paweł Wojewodzic w roku 2010 startował w wyborach do Rady Miejskiej z listy komitetu
MiG XXI
, czyli listy burmistrza Tomasza Bąka, ojca pana Piotra. Mandatu nie uzyskał, ale po wyborach,
jako właściciel firmy HUGO uzyskał intratne kontrakty na usługi informatyczne finansowane z
publicznych pieniędzy, w tym obsługę informatyczną kilku szkół gminnych. Wykonywał też m.in.
stronę dla gminnego zadania „budżet obywatelski”, a także dla prywatnej firmy będącej
właścicielem telewizji TVK HD.

Co do firmy prywatnej – nic mi do tego, ale co do zadań gminnych pytam: czy wykonywał je za
darmo? Czy były przetargi? Jaki był klucz wyboru – czy tylko polityczno-towarzyski? Dodajmy:
w szaliku UMKS „Kęczanin” Kęty, który z publicznej kasy bierze corocznie gigantyczne dotacje,
i którego prezesem jest wygaszony przez Wojewodę Małopolskiego radny MIG XXI Marek
Błasiak
, i z mikrofonem tejże TVK HD Pan Piotr Bąk przeprowadzał
wywiad po jednym z meczów siatkówki.

Dodajmy: TVK HD, dla którego wywiad przeprowadzał Pan Piotr Bąk bierze corocznie z
gminnej kasy około 60 tysięcy złotych, m.in. za przeprowadzanie wywiadów z ojcem Pana
Piotra, burmistrzem Tomaszem Bąkiem. Przypadek?!

Ostatni wątek, który zamierzam poruszyć dotyczy kęckiego Hejnału. Otóż, nie jest tajemnicą, że
jako radny Tomasz Bąk ściągnął na TS Hejnał telewizję śledczą i prokuraturę, a już jako
burmistrz kilkakrotnie odmówił przyznania gminnej dotacji Kęckiemu Klubowi Sportowemu
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„Hejnał”. Finalnie klub ten popadł w tarapaty, a na jego zgliszczach powstał nowy, nawiązujący
do tradycji TS Hejnał Kęty. W strukturach tego Klubu spotkali się między innymi Pan Janusz
Jurzak, sekretarz Gminy Kęty, służbowo podległy Panu Tomaszowi Bąkowi, Pan Piotr Bąk, a
także …
Pan Paweł Wojewodzic
.

I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że o ile dla KKS Hejnał burmistrz Tomasz Bąk
nie był zbyt skłonny do udzielania publicznych dotacji, o tyle nowy TS już na starcie, na rok
2014 otrzymał z gminnej kasy ponad 36 tysięcy złotych. Nie jest też tajemnicą, że w ostatnim
czasie od syndyka masy upadłościowej KKS Hejnał, Pan Tomasz reprezentując Gminę i płacąc
co miesiąc z gminnej kasy ..wydzierżawił obiekty sportowe przy Sobieskiego. Czyżby na
siedzibę dla nowego TS ?

To wszystko pisze nie po to, by czepiać się młodego człowieka. Po prostu to, co piszę powyżej,
w połączeniu z tym, że na ostatniej sesji kęccy radni głosowali nad przyznaniem 20 tysięcy
złotych dotacji na rzecz liceum w Oświęcimiu, którego dyrektorem - oczywiście akurat przez
przypadek - jest Pani Jolanta Bąk, żona Pana burmistrza Tomasza i matka pana Piotra
wydaje się już przekraczać wszelkie granice przyzwoitości.

To nie „Nasza Klasa”, Panie Bąk! Chce Pan być hojnym ojcem i mężem, proszę bardzo – ale za
swoje, nie za gminne pieniądze!

Wnikliwy Obeserwator
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