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Wykaz przesłany wójtowi przez Beatę Ko-
szewską, zastępcę przewodniczącego Komi-
sji Oceny Projektów dla działania 2.3. Oś 
priorytetowa II POIIŚ 2014-2020 (pismo z 
2.06.2017), otwiera stwierdzenie, iż wniosek 
otrzymał ocenę negatywną z powodu nie-
spełnienia „kryteriów formalnych”: nr 5, 6, 11 
i 12, co wyklucza dalsze jego rozpatrywanie. 
Wniosek spełnił natomiast „kryteria meryto-
ryczne”, uzyskując 25 punktów. Przekro-
czona została tym samym minimalna granica 
wyznaczona w konkursie na 22 punkty. 
Wniosek przeszedłby zatem do następnego 
etapu oceny, gdyby nie zdyskwalifikowały go 
błędy wynikające z oceny dokonanej według 
„kryteriów formalnych”. 
 
Co przekroczyło 
umiejętności autora wniosku o dotację?  
Te błędy można spokojnie nazwać błędami 
szkolnymi, jeśli chodzi o wypełnianie unij-
nych wniosków o dofinansowanie – dotacja 
miała być przyznana z Funduszów Europej-
skich Infrastruktura i Środowisko przezna-
czonych na program ogłoszony na lata 
2014-2020. To prawda, że wnioski te na 
skutek ogromnego zbiurokratyzowania admi-
nistracji brukselskiej są wyjątkowo zawiłe, 
ale nie można pogodzić się z tym, że nie jest 
w stanie wypełnić takiego wniosku popraw-
nie urząd gminy odległej zaledwie o 25 kilo-
metrów od Krakowa, gdzie może uzyskać 
wszelką niezbędną poradę i pomoc. 

 NFOŚiGW orzekł, iż zawarta we wniosku 
dokumentacja aplikacyjna jest niekompletna 
(niespełnione kryterium nr 5), nie wykazano 
zgodności inwestycji z Programem Opera-
cyjnym Infrastruktura i Środowisko (niespeł-
nione kryterium nr 6), nie wykazano wielko-
ści aglomeracji, której dotyczył wniosek (nie-
spełnione kryterium nr 11), nie wykazano 
zgodności przedsięwzięcia z dwoma funda-
mentalnymi dokumentami planistycznymi, tj. 
Krajowym Programem Oczyszczania Ście-
ków Komunalnych oraz Master Planem dla 
wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w 
sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 
(niespełnione kryterium nr 12), błędem był 
też brak koncentracji we wniosku na projek-
cie gospodarki ściekowej (niespełnione kry-
terium nr 15). 
 Wyliczankę błędów rozpocznę od po-
tknięcia banalnego, ale dość wymownego w 
kontekście całej sprawy. W rubryce „benefi-
cjent projektu Modernizacja infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Czerni-
chów” wpisano… „Przedsiębiorca publiczny, 
Spółka akcyjna”, zamiast „Jednostka samo-
rządu terytorialnego”. Skąd takie wskaza-
nie? Przecież w gminie Czernichów sieci 
wodno-kanalizacyjnej nie obsługuje żaden 
przedsiębiorca publiczny ani spółka akcyjna, 
chociaż jest to regułą w innych polskich gmi-
nach. Taki błąd mógł popełnić tylko ktoś, kto 
nie zna realiów lokalnych, ktoś spoza gminy 
Czernichów specjalizujący się w wypełnianiu 
na zlecenie wniosków o dotacje unijne. 

 I rzeczywiście. Według informacji sekre-
tarz gminy Czernichów Ewy Lipowczan au-
torstwo wniosku należy do firmy ENVI 
KONSULTING Marek Gazda, 49-305 
Brzeg, ul. Jana Brzechwy 3, która na zlece-
nie wójta Łytka wniosek opracowała i napi-
sała. Wynagrodzenie – 41 820 zł. 
 
Liczne naruszenia regulaminu 

konkursu przyznawania dotacji 
 Główny zarzut formułowany przez 
NFOŚiGW to stwierdzenie, że w odniesieniu 
do „Aglomeracji Czernichów” brak rozporzą-
dzenia wojewody wyznaczającego tę aglo-
merację oraz brak jej ujęcia w KPOŚK w mo-
mencie składania wniosku i brak ujęcia w 
Master  Planie. To spowodowało lawinę ko-
lejnych uchybień wniosku, ponieważ – mó-
wiąc potocznie – Komisja Oceniająca uznała 
konsekwentnie, iż wniosek jest bezprzed-
miotowy, jeśli aglomeracji, której dotyczy, nie 
ma w fundamentalnych dla niej dokumen-
tach. A nie ma dlatego, że wojewoda nie wy-
dał stosownego rozporządzenia, które by-
łoby podstawą do ujęcia tej aglomeracji w 
KPOŚK i Master Planie. Co prawda, „Aglo-
meracja Czernichów” została formalnie 
utworzona uchwałą Sejmiku Województwa 
Małopolskiego nr VII/117/15 z dnia 
30.03.2015 roku, ale do momentu złożenia 
dwa lata później wniosku, nie została wyka-
zana w wymienionych wyżej dokumentach 
planistycznych.  
 Rodzi się pytanie, jak można było przy-
stąpić do sporządzania wniosku o datację do 
NFOŚiGW bez sprawdzenia, czy „Aglomera-
cja Czernichów” figuruje w dokumentach sta-
nowiących podstawę wniosku? To jest pyta-
nie do wójta Łytka, które dopełnić należy 
jeszcze jednym: dlaczego przez dwa lata nie 
spowodował on, aby utworzona z jego inicja-
tywy nowa aglomeracja (w miejsce dwóch 
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istniejących wcześniej: „Aglomeracji Przegi-
nia Duchowna” i „Aglomeracji Wołowice”) nie 
została ujęta w KPOŚK i Master Planie? To 
pytania na razie bez odpowiedzi. 
 
Brak wymaganych informacji 
oraz stosownych dokumentów 
 Oprócz powyższej wady zasadniczej 
wniosku Komisja Oceniająca wskazała w 
nim kilkadziesiąt innego rodzaju naruszeń 
regulaminu konkursu, według którego spraw-
dzała wniosek. Trudno wymienić wszystkie – 
można je znaleźć w dokumentacji umiesz-
czonej w Internecie pod linkiem: 
http://wiadomoscigminneczernichow-
skie.pl/2017/07/01/gmina-czernichow-nie-
dostanie-ponad-8-mln-zl-dotacji-na-moderni-
zacje-oczyszczalni-w-przegini-duchownej/ 
 
 Zwrócę jedynie uwagę na kilka kolejnych 
szkolnych błędów przyprawiających o wspo-
mniany na początku zawrót głowy. I tak na 
przykład, Komisja Oceniająca stwierdza, że 
planowana data zakończenia projektu nie 
zgadza się z zapisami znajdującymi się we 
wniosku, oświadczenie o posiadaniu prawa 
do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane uwzględnia jedynie „inwestycje 
punktowe” (oczyszczalnia), a nie uwzględnia 
„inwestycji liniowej”, jaką jest budowa sieci 
wodociągowej będąca częścią projektu, 
wreszcie w oświadczeniu wnioskodawcy o 
zapewnieniu finansowego udziału własnego 
w przedsięwzięciu „nie podano wymaganych 
informacji oraz nie załączono stosownych 
dokumentów”. Nie podano również całkowi-
tego kosztu budowy sieci wodociągowej ob-
jętej wnioskiem. 
 Nie dziwi zatem, że ponad 8 mln zł dota-
cji, o którą wnioskowano, przeszło gminie 
koło nosa. Należałoby jednak powiedzieć – 
koło nosa mieszkańców gminy narażonych 
na smrodliwe wyziewy oczyszczalni. 
 
A co na to wójt Łytek? 
 Po dyskwalifikacji wniosku wójt złożył w 
dniu 22 czerwca 2017 roku protest do mini-
stra środowiska. Powołał się na regulami-
nowy zapis, według którego, jeśli aglomera-
cja objęta wnioskiem nie została ujęta w 
KPOŚK i Master Planie, można weryfikować 
zgodność przedstawionych we wniosku da-
nych z tymi dokumentami, jeśli wykaże się, 
że będąca przedmiotem wniosku powstała w 

wyniku podziału bądź połączenia aglomera-
cji, które są w powyższych dokumentach 
uwzględnione. Problem jednak w tym, że 
obie aglomeracje, z których połączenia po-
wstała „Aglomeracja Czernichów”, w mo-
mencie składania wniosku już nie istniały, 
ponieważ wcześniej zostały zlikwidowane 
postanowieniem wojewody. Nie mogły być 
zatem uwzględnione w KPOŚK i Master Pla-
nie. 
 Przytaczany przez wójta argument drugi 
mówi o tym, że w przypadku rozbieżności 
danych między tym podanymi we wniosku, a 
KPOŚK i Master Planem, „wielkość aglome-
racji weryfikowana będzie w oparciu o aktu-
alne rozporządzenie wojewody lub uchwałę 
województwa w sprawie wyznaczenia ob-
szaru i granic aglomeracji”. Zgodnie jednak z 
logiką wystąpić mogą rozbieżności między 
danymi pochodzącymi z różnych źródeł – 
jedno to KPOŚK i Master Plan, drugie to roz-
porządzenie wojewody lub uchwała woje-
wództwa – jednakże żadne rozbieżności nie 
zaistnieją, jeśli źródło danych jest tylko 
jedno, w tym przypadku uchwała wojewódz-
twa, bo w KPOŚK i Master Planie „Aglome-
racji Czernichów” brak. 
 
Protest odrzucony przez ministra  
 Minister środowiska nie uznał tych argu-
mentów, dołączając do swojego negatyw-
nego stanowiska obszerne uzasadnienie (pi-
smo z 29 sierpnia 2017). Z pierwszym argu-
mentem rozprawił się w najprostszy sposób, 
wskazując m.in., że przytaczane przez wójta 
zapisy regulaminowe o możliwości weryfika-
cji danych, gdy aglomeracja będąca przed-
miotem wniosku powstała z połączenia in-
nych aglomeracji, dotyczyły konkursu ozna-
czonego numerem POIiŚ.2.3/2/2016, a nie 
POIiŚ.2.3/3/2016, do którego został zgło-
szony wniosek gminy Czernichów. Oznacza 
to, ni mniej, ni więcej, że autor wniosku po-
wołał się na regulamin konkursu poprzed-
niego już nieaktualny. 
 Argument drugi też nie został uznany. 
Minister stwierdza zgodnie z logiką, że jeśli 
„Aglomeracja Czernichów” nie została ujęta 
w KPOŚK i Master Planie, nie można ocenić 
rozbieżności między danymi dotyczącymi 
faktycznie istniejącej aglomeracji i KPOŚK 
oraz Master Planem, co było warunkiem 
bezwzględnym uzyskania dotacji, o którą 

wnioskowano. Minister nie przychylił się po-
nadto do wniosku wójta zawartego w jego 
proteście i będącego pośrednim dowodem 
przyznania się wnioskodawcy do popełnio-
nych we wniosku błędów, o umożliwienie 
sprostowania ich, aby wniosek o dotację 
mógł być zakwalifikowany do następnych 
etapów procedury oceniania. 
 
 Przed wójtem  
dwa lata „świętego spokoju” 
 W 2015 roku wójt Szymon Łytek zapew-
niał reporterkę „Kroniki” TVP Kraków, że 
oczyszczalnia w Przegini Duchownej zosta-
nie zmodernizowana w ciągu najbliższych 
trzech lat – link do relacji filmowej: 
http://wiadomoscigminneczernichow-
skie.pl/2015/01/20/pikieta-mieszkancow-
pod-oczyszczalnia-sciekow-w-przegini-du-
chownej/ 
 
 Te trzy lata właśnie minęło, a oczysz-
czalnia nie dość, że nie została w żaden 
sposób unowocześniona, to jeszcze dodat-
kowo obciążana jest ciągle ściekami odpro-
wadzanymi z nowo stawianych budynków 
przyłączanych do gminnej sieci wodno-kana-
lizacyjnej bez żadnych ograniczeń. Wystar-
czy złożyć wniosek do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Czernichowie i dotrzymać wa-
runków technicznych wydanych przez ZGK. 
 Wójt zapewnia również od ponad roku, 
że gmina złoży kolejny wniosek o dotację do 
tego samego programu co wniosek po-
przedni. Teoretycznie jest to możliwe, bo 
program, o którym mowa, zaplanowano na 
lata 2014-2020. Jest jednak i zła wiadomość 
w tej sprawie: według informacji z NFOŚiGW 
ogłoszenia następnego konkursu, którego 
oczekuje wójt Łytek, nie będzie z powodu 
wcześniejszego niż planowano wyczerpania 
funduszy na finansowanie dalszych przed-
sięwzięć. Kolejny program umożliwiający 
otrzymanie dotacji może zostać ogłoszony 
dopiero w 2021 roku. 
 Ma zatem wójt przed sobą dwa lata 
„świętego spokoju”. Czy wystarczy mu to na 
prawidłowe sporządzenie wniosku o nową 
dotację? Byłby to dobry prezent dla miesz-
kańców gminy Czernichów na półmetek jego 
obecnej kadencji rozpoczętej po ostatnich, 
zwycięskich dla niego wyborach samorządo-
wych. 
 Niezależnie jednak od tego już teraz wy-
pada zapytać, jak dopuścił do tego, że bli-
sko 42 tys. złotych wydano z kasy gminy na 
tak niedbale sporządzony wniosek o dota-
cję? Zajmę się tym w następnym numerze 
WgCz. 
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Robert J., radny w kadencji 2014-2018, a 
także w kadencji obecnej, mąż swojej żony 
Moniki Jaros, właścicielki Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego Krakus Bis (pokrycia da-
chowe, materiały budowlane, kostka bru-
kowa) wykonującego m.in. usługi remon-
towo-budowlane, został oskarżony przez 

krakowską prokuraturę o działanie na 
szkodę interesu publicznego lub prywatnego 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub 
osobistej (art. 231 par. 2 kk), za co kodeks 
karny przewiduje karę od roku do 10 lat po-
zbawienia wolności. Radny oskarżony został 
również o poświadczenie nieprawdy  w do-
kumentach co do okoliczności mającej zna-
czenie prawne w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej (art. 271 par. 3 kk). 
Akt oskarżenia wpłynął do sądu 9 stycznia 
2019. 
 Naruszenia prawa objęte aktem oskarże-
nia obejmują niedozwolone prowadzenie 
działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
majątku gminy Czernichów, co polegało kon-
kretnie na pełnieniu funkcji pełnomocnika 
firmy Krakus Bis i podpisywaniu w tym cha-
rakterze umów, faktur i innych dokumentów 
poświadczających wykonywanie robót zleca-
nych do wykonania powyższej firmie przez 
gminę. Jest to sprzeczne z par. art 24f ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym, która zakazuje radnemu danej 
gminy zarówno wykonywania wszelkich zle-
ceń z tej gminy, jak i pełnienia funkcji pełno-
mocnika takiej firmy.  
 Przestrzeganie powyższego paragrafu 
każdy radny w Polsce poświadcza w corocz-
nym oświadczeniu majątkowym składanym 

na ręce przewodniczącego rady gminy. 
Radny Robert J. w swoich kolejnych oświad-
czeniach z lat 2014, 2015 i 2016 nie wykazy-
wał pełnionej przez siebie funkcji pełnomoc-
nika firmy Krakus Bis, dopuszczając się tym 
samym poświadczenia nieprawdy w doku-
mentach. 
 
Zamówienia z wolnej ręki 
wcale niebagatelne 
 Co ciekawe, oskarżony konsekwentnie 
nie przyznaje się do winy. Nie zaprzecza, że 
umowy z gminą, faktury i inne dokumenty w 
imieniu firmy żony podpisywał, ale była to 
wyłącznie – według jego określenia – „czyn-
ność techniczna”. Być może czynność ta by-
łaby wykonywana spokojnie przez całą po-
przednią kadencję radnego, gdyby nie za-
wiadomienie Jarosława Musiała skierowane 
do CBA w październiku 2016 roku o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa, polegają-
cego na tym, że wójt gminy Czernichów Szy-
mon Łytek narusza ustawę o zamówieniach 
publicznych, zlecając firmie Krakus Bis wiele 
robót bez przetargu – w latach 2014-2015 
na łączną sumę ponad 530 tys. zł, w tym w 
roku 2015 na ponad 456 tys.  
 Gmina może robić zamówienia „z wolnej 
ręki” z pominięciem ustawy o zamówieniach 
publicznych do kwoty 30 tys. euro. Są to 
tzw. zamówienia podprogowe albo „baga-
telne” pozostawiające zamawiającemu dużą 
swobodę w wyborze dostawcy, ale niezwal-
niające go – gdy chodzi o pomiot zaliczany 
do sektora finansów publicznych jakim jest 
gmina – z podstawowego wymogu ustawy o  
finansach publicznych nakazującej takiemu 
podmiotowi osiąganie maksymalnych efek-
tów przy jak najmniejszych nakładach. 
 
Podejrzenie o korupcję z udziałem wójta 
 J. Musiał powziął podejrzenie, iż baga-
telne zamówienia wójta Łytka, którymi 
szczodrze obdarzał firmę Krakus Bis, mają 
charakter korupcyjny, a mówiąc wprost są 
kupowaniem przychylności radnego Roberta 
J., męża właścicielki firmy. Aby korupcję zre-
alizować, wójt – zdaniem Musiała – dzielił w 
istocie jedno zamówienie na kilka, żeby ich 
jednostkowa wartość nie przekroczyła kwoty 

Praworządność w gminie Czernichów (1) 

Gminny radny z Wołowic stanie przed sadem 
za naruszenie dwóch artykułów kodeksu karnego 

 

OD REDAKCJI 
 

SZANOWNI PAŃSTWO! 
Wiadomości gminne 
CZERNICHOWSKIE 

to w zamyśle redakcji pismo mieszkańców 
gminy Czernichów, a nie „dla” mieszkań-
ców gminy Czernichów, bo zależy nam 
przede wszystkim na komunikowaniu się 
ludzi między sobą, a nie komunikowaniu 
się „władzy” z mieszkańcami. Takie pismo 
„dla mieszkańców” już w naszej gminie ist-
nieje i jest w dużej mierze laurką dla rzą-
dzących gminą. Czas stworzyć jakąś prze-
ciwwagę. Zamierzamy odróżniać się od ga-
zety wydawanej przez gminę nie tylko do-
borem tematów i ich przedstawieniem. 
WgCz nie będzie gazetą rozdawaną za 
darmo, ponieważ wyznajemy zasadę, że to, 
co darmowe to mało warte. Cena nie bę-
dzie wygórowana. Zakładamy, że kwota ze 
sprzedaży pisma pokryje koszty jego druku.  
 Jednak za pierwszy numer nie trzeba 
będzie płacić – jak mówi przysłowie, nie ku-
puje się kota w worku. W tym pierwszym, 
darmowym numerze pokazujemy to, czego 
można będzie się spodziewać w numerach 
następnych. 
 W jakimś stopniu treść WgCz  kształto-
wana będzie przez ludzi, którzy w ostatnich 
wyborach samorządowych w 2018 roku nie 
zostali wybrani do władz lokalnych. Z dru-
giej strony, w radzie gminy Czernichów – 
organie stanowiącym lokalnego samorządu 
– nie ma w wyniku wyborów ani jednego 
radnego prezentującego w kampanii wybor-
czej poglądy odmienne od lidera owej „dru-
żyny”, czyli nowo wybranego wójta, będą-
cego teraz organem wykonawczym gminy, 
ustawowo odpowiedzialnym przed radą i 
przez nią rozliczanym w imieniu mieszkań-
ców. Na łamach WgCz zamierzamy pre-
zentować opinie uwzględniające odmienny 
punkt widzenia. 

Władysław Tyrański 
Lista sklepów, gdzie można będzie ku-
pić WgCz,, znajduje się na naszej stro-
nie internetowej: 
www.wiadomoscigminneczernichowskie.pl 
 

Zapraszamy na spotkanie dla uczczenia  

228. rocznicy Konstytucji 3 Maja 

CO ŁĄCZY 
PIERWSZĄ I TRZECIĄ RZECZPOSPOLITĄ  

opowie 

prof. WŁODZIMIERZ BERNACKI (historyk, UJ) 

29 kwietnia 2019 (poniedziałek), godz. 18.30 
Rybna (gmina Czernichów) 

remiza OSP Rybna 

 

 

27 MARCA 2019 PRZED KRAKOWSKIM SĄDEM REJONOWYM MIAŁ ROZPOCZĄĆ SIĘ 

PROCES RADNEGO GMINY CZERNICHÓW ROBERTA J. Z WOŁOWIC, KTÓREMU ZA PO-

ŚWIADCZENIE NIEPRAWDY W OŚWIADCZENIACH RADNEGO GROZI NAWET DO 10 LAT 

WIĘZIENIA. PIERWSZA ROZPRAWA NIE ODBYŁA SIĘ, PONIEWAŻ RADNY ZACHOROWAŁ. 

http://www.wiadomoscigminneczernichowskie.pl/
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30 tys. euro, co pozwalało ominąć ustawę o 
zamówieniach publicznych i kierować zlece-
nie do firmy dowolnie wybranej przez wójta. 
Przykładem takiego podzielonego zamówie-
nia są dla Musiała zlecenia na remonty dróg 
gminnych dla firmy Krakus Bis w 2015 roku 
na terenie czterech wsi: Wołowic, Zagacia, 
Dąbrowy Szlacheckiej i Przegini Narodowej 
na łączną kwotę ponad 320 tys. zł. „Należy 
ocenić – pisał Musiał do CBA – że brak było 
podstaw do wyodrębnienia ww. zamówień, 
bowiem podobieństwo przedmiotowe i funk-
cjonalne zamówienia (remont dróg gminnych 
na obszarze 4 wsi), tożsamość czasowa za-
mówienia (możliwe było udzielenie zmówie-
nia w tym samym czasie) i możliwość wyko-
nania zamówienia przez jednego wyko-
nawcę (co, jak wynika z tabeli, miało w isto-
cie miejsce), przemawiają za tym, aby trak-
tować je jako jedno.” Jednakże gdyby to było 
jedno zamówienie, musiałoby podlegać 
przetargowi, ponieważ zdecydowanie prze-
kraczało ustawowy limit dla zamówienia z 
wolnej ręki wyznaczony w 2015 roku na 
126 747 zł. 
 
Wniosek do CBA o przeprowadzenie 
kontroli antykorupcyjnej 

Zła praktyka dzielenia jednorodnego za-
mówienia na kilka mniejszych pleni się sze-
roko w Polsce, niepokojąc Urząd Zamówień 
Publicznych, który szacuje, że zamówienia 
z wolnej ręki na dostawy, usługi lub roboty 
budowlane jednostek sektora finansów pu-
blicznych sięgają kwoty 45 mld rocznie. Wo-
bec czego w UZP powstała nawet koncep-
cja obniżenia górnego limitu wartości zamó-
wienia z wolnej ręki do 14 tys. euro, jak było 
do 2014 roku.  
 Okazuje się, że zamówienia „bagatelne” 
nie są wcale w skali małej gminy jakąś ba-
gatelą, dając łatwy przychód bez stawania 
do przetargu dziesiątkom tysięcy małych 
firm, dla których roczny obrót na poziomie 
pół miliona złotych – jak w przypadku firmy 
Krakus Bis ze zleceń gminy Czernichów w 
2015 roku – zapewnia im stabilną egzysten-
cję na lokalnym rynku. Z drugiej strony, ob-
darzanie jednej firmy kolejnymi zamówie-
niami bez przetargu może przerodzić się w 
coś w rodzaju prezentów będących faktycz-
nie rekompensatą za inne usługi, których 
zlecenie formalnie nie obejmuje.  
 J. Musiał uznał to za niedopuszczalne i 
wyciągnął na światło dzienne, pisząc do 
CBA w Krakowie, „aby podjęło czynności 
kontrolne z art. 31 ust. 2 ustawy o CBA ma-
jące na celu wyjaśnienie, czy na gruncie tej 
sprawy nie występuje zjawisko korupcji, o 

którym mowa art. 1 ust. 3a, zarówno w sto-
sunku do Szymona Łytka, pełniącego funk-
cję Wójta Gminy Czernichów, jak i do Moniki 
Jaros, przedsiębiorcy otrzymującego zamó-
wienia oraz Roberta J., który jednocześnie 
jest mężem Moniki Jaros i pełni funkcję rad-
nego gminy Czernichów”.  
 
Jak wpadł radny 
 Wniosek o podjęcie czynności kontrol-
nych nie był pozbawiony podstaw wobec 
przywołanych wyżej analiz ekspertów z 
kręgu Urzędu Zamówień Publicznych. Jed-
nak krakowskie CBA nie podjęło działań z 
zawiadomienia Musiała, odsyłając je do pro-
kuratury dla Krakowa-Krowodrzy „celem sto-
sownego wykorzystania w zakresie posiada-
nych kompetencji”. Następnie pod koniec 
grudnia 2016 roku prokuratura odmówiła 
wszczęcia śledztwa w sprawie korupcji z 
udziałem wójta Łytka. Tym samym zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa nie zostało uznane za w pełni uzasad-
nione, co oznaczało zamknięcie sprawy. 
 Ale w tym samym piśmie prokuratura po-
wiadomiła J. Musiała, że nie dokonano sfał-
szowania podpisu Moniki Jaros na doku-
mentach dotyczących zleceń wykonywanych 
przez jej firmę dla gminy Czernichów. Była to 

odpowiedź na jego kolejne pismo do proku-
ratury o następnym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa polegającego na sfałszowaniu 
podpisów właścicielki firmy Krakus Bis na 
fakturach wystawionych przez tę firmę. I rze-
czywiście, podpisy te nie były jej podpisami, 
ale – jak zeznała w prokuraturze – nie zo-
stały przez nikogo sfałszowane, bo należą 
do jej męża Roberta J., któremu ona udzie-
liła ustnego pełnomocnictwa do reprezento-
wania jej firmy.  
 
Jak trudno osądzić kolegę z rady gminy 
 I w tym miejscu rozpoczyna się zupełnie 
nowy wątek sprawy z udziałem radnego Ro-
berta J., bowiem jako radny gminy Czerni-
chów miał ustawowy zakaz pełnienia takiej 
funkcji, gdy chodziło o zlecenia z tej gminy. 
Co więcej, w corocznych oświadczeniach 
majątkowych obowiązujących radnego rów-
nież nie ujawnił, że taką funkcję pełni. Ozna-
cza to naruszenie przez niego dwóch artyku-
łów kodeksu karnego, za co grozi utrata 
mandatu radnego oraz sankcje karne. Ten 
wątek zawierający równie  wiele zaskakują-
cych momentów z udziałem pozostałych rad-
nych naszej gminy, jak i sam proces, wyma-
gają jednak osobnego omówienia. 

Władysław Tyrański 

Machaczki rzucone na kolana 
 

Nie wiem w jakim wieku jest np. Pańska matka, ale gdyby była osobą starszą, scho-
rowaną, to czy zostawiłby Pan ją w takiej sytuacji zdaną samą na siebie? Czy miałby 
Pan sumienie kazać takiej osobie pójść do punktu czerpań oddalonego o 3 km po 
wodę? Nie sądzę, że jest Pan aż tak bezdusznym człowiekiem. Ufając, że ma Pan jesz-
cze odrobinę empatii, proszę pomóc mieszkańcom w zorganizowaniu dostaw wody pit-
nej do momentu rozwiązania problemu. Oraz podjąć działania w kierunku budowy wodo-
ciągu bądź zbiorczego ujęcia, aby raz na zawsze zażegnać problem z wodą w przy-
siółku Machaczki.  

Tekst powyżej to zakończenie pisma do wójta Szymona Łytka od Agnieszki Panek, 
mieszkanki przysiółka Machaczki w sołectwie Kłokoczyn, radnej gminy Czernichów w 
poprzedniej kadencji. Wynika z niego, że Machaczki mogą już tylko prosić pana wójta o 
litość, na którą z jego strony mogłaby ewentualnie liczyć jego matka.  
 To smutny epizod batalii o doprowadzenie wodociągu gminnego do Machaczek. 
Krótko po ostatnich wyborach samorządowych wygranych przez wójta Łytka obiecał on, 
że zarekomenduje nowej radzie gminy Czernichów, nazywanej też jego drużyną, pod-
ciągnięcie wodociągu do Machaczek. Słowa nie dotrzymał.  

Teraz mieszkańcy Machaczek proszą o dostarczanie wody pitnej do przysiółka  
beczkowozami przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie. Jednak radni, 
mimo pewnych wahań, uznali za bezzasadną skargę na kierownika ZGK Pawła Kotulę 
wniesioną przez mieszkańców Machaczek z powodu braku reakcji na ich prośby. Uza-
sadnienie: gmina nie ma takiego ustawowego obowiązku.  

Przypomnieć wypada, że gmina nie ma również ustawowego obowiązku organizo-
wać rok w rok Święta Kiełbasy Lisieckiej, a mimo to w tym roku uszczęśliwi mieszkań-
ców po raz kolejny tą imprezą. Nakłady ponoszone każdorazowo z budżetu gminy na te 
kilka godzin wiejskiego festynu to rząd 150 tys. zł. Pieniądze te pokryłyby znaczną część 
kosztów zbudowania wodociągu do Machaczek.          (wt) 
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Najważniejsze jest nauczenie wszyst-

kich, jak nie kopcić sobie i sąsiadom, i jesz-
cze na tym zaoszczędzić.  
 
Dwie metody zamiany dymu 
z domowych palenisk na pieniądze 
 Pierwsza metoda to spalanie „od góry”, 
zwane współprądowym, druga to zastosowa-
nie sorbentu – specjalnego środka wspoma-
gającego spalanie. 
Najprostsza definicja spalania to utlenianie. 
Do spalanego materiału należy doprowadzić 
odpowiednią ilość tlenu, który jest w powie-
trzu. Napowietrzanie palącego się materiału 
może być współprądowe lub przeciwprą-
dowe. Nie ma to nic wspólnego z prądem 
elektrycznym, chodzi o prąd powietrza do-
starczanego do paleniska. Gdy powietrze 
doprowadzane jest do paleniska od tej sa-
mej strony co palące się paliwo, mamy do 
czynienia ze spalaniem współprądowym. Po-
lega to na zasypaniu kotła paliwem, podpa-
leniu go od góry, a następnie dostarczeniu 
do miejsca spalania również od góry odpo-
wiedniej ilości powietrza. Powoduje to po-
wolne odparowywanie wody i odgazowanie 
paliwa. Panująca na wierzchu wysoka tem-
peratura powoduje dopalanie gazów wydo-
bywających się z paliwa. To z kolei da mak-
symalne jego wykorzystanie, a dodatkowym 
efektem będzie znaczny spadek zanieczysz-
czeń wydobywających się z paleniska po-
przez komin. Te zanieczyszczenia to właśnie 
niespalone do końca paliwo. 
 Z każdego paliwa stałego, jakiego uży-
wamy w domowych kotłach c. o., ulatniają 
się pod wpływem wysokiej temperatury gazy 
palne. To dym z komina, który nie ulega za-
płonowi podczas  spalania „od dołu”. Zawar-
tość tych gazów w dobrej jakości węglu wy-
nosi około 30% jego masy, a w drewnie do-
chodzi nawet do 70%. Zmieniając metodę 
palenia, zaoszczędzimy szacunkowo 15-
20% spalanego węgla, który do tej pory 
uciekał przez komin jako gryzący dym. Czy  

możliwość oszczędzenia ok. 140 zł na tonie 
węgla tylko dzięki zmianie metody palenia to 
niewystarczający powód, by spróbować? 
 
Gdzie możemy 
zastosować spalanie od góry 
 Niestety, nie w każdym kotle c.o. można 
stosować spalanie współprądowe (od góry). 
Można powiedzieć, że wszystkie piece, w 
których wylot gazów znajduje się nad paleni-
skiem doskonale się do tego nadają. Zdecy-
dowanie nie nadają się do tego piece, które 
mają wylot gazów pod paleniskiem. Są też 
piece, które mają wylot gazów nad i pod pa-
leniskiem. Te przede wszystkim warto prze-
stawić na spalanie „od góry”. 
 Spalanie „od góry” powoduje podniesie-
nie temperatury w przewodzie kominowym, 
a to może doprowadzić do zapłonu sadzy, 
która się tam zgromadziła. Dlatego należy 
przed wszystkim wyczyść komin. 
Po drugie, nie należy ładować paleniska do 
pełna, a najwyżej do połowy. Mogą bowiem 
istnieć nieszczelności, o których nie wiesz, 
umożliwiające dopływ do paleniska również 
powietrza od dołu, co spowoduje nadmierny 
wzrost temperatury spalania niemożliwy do 
opanowania. Jeśli takie nieszczelności się 
ujawnią - napraw je.   
 
Sorbent ER1 
znacznie ulepsza spalanie 
 Sorbent ER1 jest to wyprodukowany w 
Polsce środek, który dodaje się do paliwa 
stałego przed umieszczeniem go w paleni-
sku, w miarę dokładnie mieszając go z opa-
łem. Środek ten powoduje, że topiący się 
popiół nie zalewa i zakleja żużlem rusztów 
na skutek podniesienia tzw. temperatury pły-
nięcia popiołu aż o ok. 400˚C. Dzięki temu 
spalany opał się nie spieka i nie pozostają w 
popiele niedopalone kawałki paliwa. Nastę-
puje wydłużenie płomienia oraz dopalenie 
lotnych związków organicznych zawartych w 

dymie, które do tej pory uciekały przez ko-
min. Stosując sorbent ER1, uzyskujemy 20-
procentowy przyrost wykorzystania paliwa.  
 To jednak nie wszystkie korzyści. Dodat-
kowo uzyskujemy redukcję trujących związ-
ków z wydobywających się z kotła spalin, jak 
niedostrzegalne gołym okiem tlenki siarki, 
tlenki azotu, pyły oraz metale ciężkie, w tym 
rtęć. Zostaną dopalone wszelkie nagary i 
spieki oraz związki smoliste, a także sadze 
zalegające do tej pory w palenisku. Po spa-
laniu pozostanie mniejsza ilość popiołów, a 
dodatkowo popiół ten będzie lepszy do dal-
szego zastosowania, bo nie będzie już za-
wierał kawałków niedopalonego opału. Po 
użyciu sorbentu spaliny mają odczyn zasa-
dowy, co przedłuża żywotność kotła, kana-
łów odprowadzania spalin i przewodu komi-
nowego. 
 Składniki sorbentu to głównie minerały z 
polskich złóż kruszywa. Jest on całkowicie 
nieszkodliwy dla otoczenia. Wszystkie jego 
składniki posiadają atest Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 
Zakładu Higieny. Sorbent można stosować 
we wszystkich rodzajach pieców, kotłów i pa-
lenisk na paliwa stałe. 
 Do paliwa należy dodać 2% sypkiego 
sorbentu i dokładnie wymieszać, aby sor-
bent pokrył wszystkie kawałki paliwa. Przy-
kładowo, na 10 kg węgla dodajemy 200 gra-
mów sorbentu, który ma właściwości elektro-
statyczne, a więc będzie samoczynnie przy-
legał do węgla lub innego paliwa stałego.  
 U producenta sorbent ER1 kosztuje 3,50 
zł  za kilogram. Na tonę opału potrzebujemy 
go 20 kg (2%). Jak łatwo policzyć, jest to 70 
zł. Można również zakupić gotowy brykiet 
zawierający sorbent we właściwych propor-
cjach. 
 
Najlepsza metoda trzecia 
 Tak więc zaoszczędzić można na dwóch 
opisanych sposobach spalania paliwa sta-

# artykuł sponsorowany # artykuł sponsorowany # artykuł sponsorowany # artykuł sponsorowany # artykuł sponsorowany # 

 

 
Marek Czapla 
 
 
Marek Czapla 

KOPCĄCE KOMINY TO WYMIERNA STRATA DLA ICH WŁAŚCICIELI. GDZIE SĄ EKSPERCI, KTÓRZY POWIEDZĄ LU-

DZIOM, JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA OPALE, A PRZY OKAZJI OGRANICZYĆ EMISJĘ SZKODLIWYCH DYMÓW DO ATMOS-

FERY? BĘDZIE TO ZAWSZE COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO APELE O CZYSTSZE POWIETRZE. WYMIANA KOTŁÓW NA NOWE 

POTRWA W POLSCE JESZCZE DOBRYCH PARĘ LAT, A PRZEZ TEN CZAS JAKOŚ TRZEBA PRZECIEŻ OGRZEWAĆ NA-

SZE DOMY. 

Twój komin dymi? 

Z tym dymem uciekają nasze pieniądze 
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łego w domowym piecu c. o. Najlepszą jed-
nak jest metoda  trzecia pozwalająca popra-
wić efektywność energetyczną domowego 
kotła c. o. aż o ok. 35%. Tą metodą jest połą-
czenie spalania współprądowego (od góry) z 
zastosowaniem sorbentu ER1, co daje pew-
ność, że całe paliwo w palenisku zostało 
spalone i oddało maksimum swojej energii. 
Dodatkowym efektem jest emisja do atmos-
fery spalin spełniających normy UE. 
 Od jakiegoś czasu obserwuję narzekania 

na jakość powietrza w Krakowie i jego okoli-
cach. Powstało sporo inicjatyw – w większo-
ści wirtualnych – które postawiły sobie za cel 
alarmowanie o najwyższych wskazaniach 
czujników jakości powietrza i epatowanie 
tymi wskazaniami, a potem apelowanie do 
władz, żeby te coś z tym zrobiły. 
 Jakoś nikt nie wpadł na pomysł, żeby do 
starań o czyste powietrze wprowadzić czyn-
nik edukacyjny. Nie słyszę, żeby ktoś mówił 
otwarcie, że kopcące kominy, to konkretna i 

wymierna strata finansowa dla ich właści-
cieli. Taka edukacja, jeśli nawet nie przynie-
sie efektu od razu, to zawsze będzie czymś 
więcej niż tylko jałowymi apelami o pomoc. 
 Pamiętajmy, że w dymie z naszego ko-
mina znajdują się pyły i gazy, które w odpo-
wiednich warunkach spalania mogą odda-
wać swoją energię na ogrzanie domu, a tym-
czasem uciekają bezpowrotnie do atmosfery. 
        Marek Czapla 

grafika ze strony: www.czysteogrzewanie.pl 
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