
Ustawiania przetargów ciąg
dalszy. Tym razem wzięliśmy
pod lupę, zresztą nie tylko my,
firmy zarządzane przez nau-
czycielkę historii. Startują one
w przetargach na dostawę chle-
ba. Gdy wygrają, umów nie
podpisują. Odstępują umowę
innym, ale i tak wszystko zos-
taje w rodzinie. Poczytajcie o
tym, jak się miele paragrafy.

Dla niektórych sama praca
nauczyciela to zbyt wiele. W
tym zawodzie trzeba mieć dużą
wiedzę i stale ją uzupełniać, jeź-
dzić na szkolenia, podnosić kwa-
lifikacje. Trzeba przygotowy-
wać się do lekcji, wiele czytać,
poprawiać kartkówki i spraw-
dziany. Sama dokumentacja

może niejednemu spędzić sen z
powiek. Są jednak osoby, które
wspaniale łączą pracę nauczy-
ciela w szkole z wieloma inny-
mi zajęciami. Okazuje się, że
można np. nauczać młodzież i
jednocześnie zarządzać kilko-
ma spółkami, być aktywnym
przedsiębiorcą i trzymać w sza-
chu cały rynek piekarniczy Pod-
karpacia. Świetnym przykładem
jest pani Sylwia G. – nauczy-
cielka historii z Zespołu Szkół w
Chorzelowie, równolegle za-
rządzająca trzema firmami.

To jest dobra
nauczycielka

Pani Sylwia odziedziczyła
nazwisko po swoim byłym mężu,
tak naprawdę jednak pochodzi ze
znanego powszechnie w naszym
województwie rodu Dziewitów.
Ród ten posiada ponadstuletnie

tradycje w dziedzinie młynarstwa
i wypieku chleba. Pani Sylwia
jednak, idąc za przykładem
mamy Stanisławy, postanowiła
zostać nauczycielką. Zawsze in-
teresowała ją historia, a ponieważ
jej mama była dyrektorką cho-
rzelowskiej szkoły, miejsce pra-
cy na nią czekało i pani Sylwia
poszła nauczać. Szybko spraw-
dziła się w swoim zawodzie.
Mirosława Wydro, obecna dy-
rektor Zespołu Szkół, ma o pani
Sylwii jak najlepsze zdanie.
„Jako dyplomowany nauczyciel
historii pani Sylwia wprowadza
działania innowacyjne w nau-
czanie swojego przedmiotu. Pro-
wadzi Szkolne Koło Historycz-
ne, w ramach którego uczniowie
przygotowują się do konkursów
historycznych oraz realizują
Ogólnopolskie Programy Edu-
kacyjne. Projekty realizowane

przez młodzież pod jej kierun-
kiem corocznie kończą się suk-
cesami ogólnopolskimi. Nagra-
dzana Nagrodami Dyrektora
Szkoły, a w roku 2012 również
Nagrodą Wójta Gminy Mielec”.
Osiągnięcia pani Sylwii G.
można by mnożyć. Lubi ją rów-
nież młodzież, która chętnie
uczestniczy w jej zajęciach.

Chcieć więcej!

To wszystko widocznie jed-
nak nie zadowoliło przedsię-
biorczej pani od historii. Pozos-
tając wierna tradycji swojej ro-
dziny, postanowiła spróbować
swoich sił w produkcji pieczywa.
W ubiegłym roku przejęła na
własność cały Młyn Malinie sp.
jawna. Latem ubiegłego roku
stworzyła własną spółkę NA-
TEX, z którą wystartowała jak ra-
kieta, aktywnie uczestnicząc w
niemal wszystkich przetargach na
dostawę pieczywa na Podkarpa-
ciu i w województwach ościen-
nych. Rozwijając swoją firmę,
stała się jedną z najaktywniej-
szych bizneswoman w naszym
powiecie. We wrześniu weszła w
posiadanie 99% kapitału firmy
ART-WIT, działającej pod adre-
sem Młyna Malinie. Odtąd ma
trzy firmy w jednych rękach, z
których jedna, niestety, nie ma
żadnego majątku.

Bo kto umarł,
ten wciąż żyje

Jak pisaliśmy w Korso 7 paź-
dziernika, Młyn Malinie sp. jaw-
na jeszcze w lutym ogłosił
upadłość. Jego zadłużenie wy-
niosło ponad 8,1 mln zł. Co
więcej, podczas procesu upadłoś-
ciowego wyszło na jaw, że firma
nie posiada żadnego majątku,
który mógłby trafić na spłatę
wierzycieli. Ludzie i pracowni-
cy młyna przecierali oczy ze
zdumienia. Jak to nie ma
majątku, skoro stoi i działa w naj-
lepsze? - pytano. Cały majątek
spółki trafił bowiem odpowied-
nio wcześniej do „nowej” spółki
- Młyn Malinie sp. z o.o., której
prezesem jest teraz tata pani
Sylwii - Stanisław Dziewit. „Sta-
ra” spółka należy do pani Sylwii
G. - Żeby tak się stało, Młyn Ma-
linie sp. j., będąc jeszcze włas-
nością Artura Dziewita – brata
Sylwii, zawarł z „nową” sp. z o.o.
umowę przedwstępną sprzedaży,
zastrzegając, że spółka jawna
zobowiązuje się wyjaśnić stan
prawny nieruchomości pod ry-
gorem kary finansowej. Zanim
jednak doszło do sprzedaży,
właściciel młyna zapisał swojej
siostrze cały majątek sp.j. Stan
prawny nie został wyjaśniony,
obiecana umowa nie doszła do
skutku, a spółkę jawną obciążyła
kara finansowa. Aby ją spłacić,
spółka jawna przeniosła majątek
na spółkę z o.o., sama pozba-
wiając się majątku – wyjaśniał
prokurator Bernard Bruch z Pro-

kuratury Rejonowej w Dębicy.
Trochę to skomplikowane i mało
kto już się w tym łapie. Ważne,
że skutek (na dzisiaj) jest taki:
Młyn Malinie sp. jawna nie ma
żadnego majątku i oficjalnie na-
leży do pani Sylwii, z kolei
Młyn Malinie sp. z o.o., za-
rządzany przez jej tatę, trzyma się
nieźle i działa dalej, Artur Dzie-
wit, były szef młyna, wyszedł na
tym wszystkim „najgorzej” -
pozostał bez majątku i jest na
utrzymaniu siostry i rodziców.
Najmniej zaś do gadania mają tu
wierzyciele i byli kontrahenci
Młyna Malinie, którym spółka
jawna zalega 2,4 mln zł. Te pie-
niądze na chwilę obecną są nie do
odzyskania.

Samodzielnie i skromnie

Po ostatnim naszym artyku-
le udało nam się porozmawiać z
panią Sylwią G. Rozmowa tele-
foniczna nie była zbyt miła. Pani
Sylwia miała do nas żal, że pró-
bujemy podkopać jej dobre imię.
Niczym złym nie jest bowiem
równoczesne prowadzenie kilku
spółek i godzenie tego z pracą
nauczycielki. - Pan chyba zdaje
sobie doskonale sprawę, że dzi-
siaj nie trzeba do tego wiele
czasu, nie trzeba się nawet na tym
znać, bo od tego ma się ludzi. I
dlatego udaje mi się to wszystko
pogodzić – powiedziała nam
skromnie pani Sylwia. Jednak my
byliśmy dociekliwi i postanowi-
liśmy sprawdzić to i owo.

Informacji o zatrudnianiu ko-
gokolwiek w spółkach naszej
bohaterki nie potwierdza ani
Państwowa Inspekcja Pracy, ani
ZUS. Rozmawiając z pracowni-
kami Młyna, nie spotkaliśmy
nikogo, kto byłby zatrudniony
przez Natex, Art-Wit czy Młyn
Malinie spółkę jawną. Spółki te
jednak działają. W Krajowym
Rejestrze Sądowym można prze-
czytać, że zajmują się wypiekiem
pieczywa i jego dostarczaniem do
różnego rodzaju instytucji. Wy-
gląda na to, że pani nauczyciel-
ka wszystkim zajmuje się sa-
motnie. - Chleb piecze piekarnia
w Borowej, a dostarcza Młyn
Malinie sp z o.o. Cała reszta to
są jednoosobowe spółki, stwo-
rzone tylko po to, by startować w
przetargach i podbijać ceny –
twierdzi jeden z byłych pracow-
ników Młyna Malinie. Przyj-
rzyjmy się działalności firm pani
od historii:

Przykłady można mnożyć

1. Przetarg na dostawę pie-
czywa do Narciarskiej Szkoły
Sportowej w Ustrzykach Dol-
nych. Komunikat o rozstrzyg-
nięciu przetargu można znaleźć
na stronie internetowej szkoły.
Swoje oferty złożyły trzy firmy.
Najtańszą przygotowała „NA-
TEX Sylwia Graniczka” ze
Złotnik, druga oferta to propo-
zycja firmy Młyn Malinie Dzie-

wit sp. z o.o., trzecią ofertę
złożyła lokalna firma z Ustrzyk.
Firma NATEX wygrywa przetarg
i odstępuje od podpisania umo-
wy, którą zyskuje Młyn Malinie.

2. Dom Pomocy Społecznej
w Łyszkowicach. W przetargu na
dostawę pieczywa najkorzyst-
niejsza okazała się oferta firmy
Natex, która jednak nie przy-
stąpiła do podpisania umowy. W
efekcie DPS podpisał zlecenie na
dostawy pieczywa drugiej firmie
z przetargu. Okazał się to być
zakład „Młyn Malinie Dziewit”.

3. Dom Pomocy Społecznej
„Biały Potok” w Trzemeśni. W
przetargu na dostawę pieczywa
najkorzystniejsza okazała się
oferta firmy Natex, która jednak
nie przystąpiła do podpisania
umowy. W efekcie DPS podpi-
sał zlecenie na dostawy pieczy-
wa drugiej firmie z przetargu;
okazał się to być... „Młyn Mali-
nie Dziewit”. Sytuacja iden-
tyczna jak w przypadku DPS w
Łyszkowicach.

Podobnie było też w Sanoku,
Nozdrzcu, Hłudnie, w Wielicz-
ce i w kilkunastu innych miastach
w Polsce. Zasada działania wszę-
dzie ta sama. Sylwia G. startuje
w przetargu z najniższą ofertą,
wygrywa. Po czym się wycofu-
je, a umowę podpisuje drugi w
kolejności Młyn Malinie. Wsku-
tek tego organizator przetargu,
czy to szkoła, czy szpital, płaci
więcej. - W tej chwili można już
mówić o kilkunastu przestęp-
stwach ustawiania przetargów
przez firmy zarejestrowane na pa-
nią G. – mówi Marcin Żydek z
krakowskiej delegatury Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, badający sprawę. - Z
pewnością w najbliższym czasie
będą z tego wyciągnięte kon-
sekwencje prawne, póki co spra-
wa się rozwija, bo ilość tych usta-
wionych przetargów wciąż roś-
nie. Musimy przyjąć jakieś ramy
czasowe i na tej podstawie sfor-
mułować akt oskarżenia.

Nie z aresztem
te numery

Krakowski Areszt Śledczy.
Tutaj do przetargu na dostawę
pieczywa dla więźniów stanąć
chciały dwie firmy związane z
Młynem Malinie: FPU Natex
Złotniki oraz Młyn Malinie Dzie-
wit. Komisja przetargowa jednak
obu odmówiła udziału w prze-
targu. Zamawiający dopatrzył
się powiązania tych firm.
„Złożenie ww. oferty stanowi
czyn nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu art. 3 ust. 1 usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji polegający na naru-
szeniu przez wykonawców: FPU
Natex oraz Młyn Malinie Dzie-
wit sp. z o.o. przepisów prawa
oraz dobrych obyczajów w spo-
sób zagrażający interesom innych
przedsiębiorców. Pomiędzy wy-
konawcą nr 5 firmą – FPU Na-
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tex a wykonawcą nr 4 firmą –
Młyn Malinie Dziewit sp. z o.o.–
występują powiązania rodzinne
oraz organizacyjne” - czytamy w
wyjaśnieniu dyrekcji krakow-
skiego aresztu. I dalej: „(...)
Złożone oferty zawierają liczne
elementy wspólne – począwszy
od identycznego przygotowania
kopert, w których zostały
złożone, do tożsamej treści re-
ferencji załączonych do wnios-
ku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Ponadto, zgodnie
z informacjami CEIDG, rejes-
trując działalność gospodarczą
Sylwia G. w danych kontakto-
wych podała adres e-mail: mlyn-
malinie@mlynmalinie.pl. Ten
sam adres jako kontaktowy w
przedmiotowym postępowaniu
podał Młyn Malinie Dziewit sp.
z o.o. 03 września zamawiający
wezwał wykonawców do
złożenia wyjaśnień w zakresie
podania identycznego numeru
faxu do kontaktu (pomimo że
miejsca prowadzenia działal-

ności są różne) oraz załączo-
nych do wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu re-
ferencji, które zarówno treścią,
jak również układem tekstu od-
powiadają referencjom przed-
stawionym przez Młyn Malinie
Dziewit sp. z o.o. Wyjaśnienia
przekazane przez obie firmy po-
nownie były niemalże identycz-
ne w swojej treści. Zawierały ho-
mogeniczne sformułowania, ek-
wiwalentny szyk zdań oraz izo-
morficzne wyjaśnienie powo-
dów, dla których przedstawione
przez nie referencje były takie
same, co zdaniem zamawiające-
go ewidentnie świadczy o tym, że
istnieje ścisły kontakt pomię-
dzy obiema firmami. A posługi-
wanie się tym samym nume-
rem faxu i adresem e-mail świad-
czy o działaniu w ramach jed-
nego biura”.

Jawna manipulacja

Z formalnego punktu widze-
nia niewątpliwie obaj wyko-

nawcy: FPU NATEX i Młyn
Malinie Dziewit sp. z o.o. są od-
rębnymi firmami, jednakże z
okoliczności złożenia ofert (przy-
niesione tego samego dnia do sie-
dziby zamawiającego przez tę
samą osobę, przygotowane w
ten sam sposób) w opinii zama-
wiającego wynika, że działali oni
w porozumieniu, które mogło im
pozwolić uzyskać kontrolę nad
przebiegiem postępowania i po-
zwalałoby na podjęcie próby
uzyskania zamówienia za kwo-
tę wyższą niż w ofercie z naj-
niższą ceną. Tego rodzaju
działanie w sposób świadomy i
celowy godzi w dobre obyczaje
oraz zasady równości i uczciwej
konkurencji, która to jest wy-
rażona w art. 7 ust. 1 ustawy pzp.
Złożone oferty zyskiwały oczy-
wistą przewagę nad pozostałymi,
gdyż wykonawcy, którzy je
złożyli, znali treść innych w teo-
retycznym założeniu konkuren-
cyjnych ofert. Działanie takie po-
zwoliło im wpłynąć na wynik po-

stępowania. Według polskiego
prawa „za niedopuszczalne uznać
trzeba zarówno wszelkie poro-
zumienia pomiędzy zama-
wiającym a wykonawcami, jak
również pomiędzy samymi

uczestnikami przetargu.
Działania takie stanowią próbę
manipulacji wynikiem przetar-
gu”. Szczególnie, że jak czytamy
w opinii krakowskiego aresztu:
„wykonawca Sylwia Graniczka
złożył ofertę niekompletną – a
ponadto niepodlegającą walida-
cji. W związku z czym oferta wy-
konawcy Młyn Malinie auto-
matycznie znajdowała się na
szczycie klasyfikacji. Z uwagi na
powyższe stwierdzić należy, że
działania FPU NATEX(...), wy-
pełniło wszystkie znamiona za-
kazanego porozumienia, o któ-
rym mowa w art. 6 ust. 1, pkt. 7
ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów”.

Ciężko będzie odejść
Pani Sylwia, „rywalizując”

w przetargach ze swoją rodziną,
wykorzystuje metody takie same
jak wcześniej jej rodzice. W po-
przednim artykule pisaliśmy o
ustawianiu przetargów przez fir-
mę Młyn Malinie sp. z o.o. oraz
mamę pani Sylwii – Stanisławę
Dziewit (również mającą od-
rębną spółkę). Obie te firmy w lu-
tym tego roku otrzymały karę
łącznie ponad 90 tys. zł. Od de-
cyzji UOKiK-u odwołały się.

A pani Sylwia? Póki co śpi

spokojnie. Dzięki niej Młyn Ma-
linie podpisuje lepsze umowy,
dzięki niej również jej bezrobot-
ny brat ma piękny nowy samo-
chód – biały jeep grand cherokee
o wartości 230 tys. zł, który zos-
tał wzięty w leasing w Rzeszowie
właśnie przez firmę Natex. - Z
pewnością nie były to pieniądze
odłożone z nauczycielskiej pen-
sji – twierdzi były pracownik
Młyna Malinie. Nie wnikamy.
Jak wiadomo – bogactwo innych
w oczy nas kole.

Od naszego ostatniego arty-
kułu pani Sylwia wygrała kolej-
ny przetarg na kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych. Tym razem doty-
czył dostawy pieczywa do szpi-
tala w Nowej Dębie. - Pani, któ-
ra wygrała, nie dała znaku życia,
termin minął, w związku z tym
podpisaliśmy umowę z kolej-
nym wykonawcą – poinformo-
wano nas w szpitalu. Tym wy-
konawcą jest – Młyn Malinie,
który złożył ofertę droższą o kil-
ka tysięcy złotych.

Pani Sylwia jest dobrą nau-
czycielką, dzieci ją lubią. Jeżeli
zostanie skazana za swoje prze-
targowe przekręty prawomoc-
nym wyrokiem sądu, będzie mu-
siała zostać zwolniona z pracy.
Trochę szkoda.

GMINY 134 listopada 2014

O G Ł O S Z E N I E W Y B O R C Z E

Szanowni Państwo!
Podjąłem decyzję o kandydowaniu na kolejną kadencję aby kontynuować rozpoczęty 4 lata temu pro-
gram. Jego mottem było stopniowe oddłużanie gminy przy równoczesnym inwestowaniu w jej rozwój.
Obejmując urząd zastałem 8,3 mln zł zadłużenia i zagrożenie, że przy takim obciążeniu budżetu gminie gro-
zi zarząd komisaryczny, bez możliwości inwestowania.

Dzisiaj mogę napisać, dług spadł do 4,6 mln. zł inwestycje wykonane za 16 mln. zł, w tym 7 mln to środ-
ki pozyskane z dotacji unijnych lub krajowych. Ponadto utrzymana została sieć szkół, a nawet utworzyliś-
my pełnowymiarowe przedszkole w Tuszowie Narodowym.
W ramach inwestycji m.in. odremontowanych zostało 10 obiektów użyteczności publicznej, wykonane nowe
drogi, chodniki, oświetlenia uliczne, boiska sportowe, plac rehabilitacyjny w Tuszowie Narodowym, place
zabaw, I etap kanalizacji w Tuszowie Narodowym, odremontowana i rozbudowana stacja uzdatniania wody
w Jaślanach, w tym zakupione agregaty prądotówrcze, wyremontowana przepompownia w Maliniu. Miesz-
kańcy mogą korzystać z drugiego gabinetu rehabilitacyjnego przy Ośrodku Zdrowia w Tuszowie Narodowym.
Danej mi szansy nie zaprzepaściłem. To są fakty, mające pokrycie w dokumentacji, dowodach finansowych.

Program na kolejne lata:
-inwestowanie w infrastrukturę równomiernie na terenie całej gminy
-stabilizacja w oświacie
-gospodarka wodna
-kontynuacja budowy kanalizacji
-modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej
-uzbrajanie terenów przemysłowych,
-współdziałanie z województwem w budowie sieci szerokopasmowej
-przyjazny urząd.

Oddając głos na moją osobę stawiacie na stabilizację, pewną przyszłość a nie gołosłowne obietnice, za-
grożenie kolejnymi aferami - typu kanalizacyjna w Maliniu.
Za okazane zaufanie w budowie wspólnego dobra z góry dziękuje, a wszystkich którym zależy na roz-
woju gminy zapraszam do współpracy.

Andrzej
Głaz
Kandydat na Wójta
Gminy Tuszów Narodowy
oraz do Rady Powiatu
z ramienia PiS
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Chleb na wage przetargów.
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