


Obywatele Rolowani!
Niniejszym ogłasza się, że skończyły się czasy rolowania 

Mieszkańców Dębowego Grodu! 

Działania niezgodne z interesem publicznym (Mieszkańców i 
Gminy) będą publikowane i poddane pod rozwagę Rządzącym, tj. 
do tej pory Rolowanym Mieszkańcom Dąbrowy Górniczej!

Robimy to korzystając z najlepszych dostępnych źródeł – źródeł 
Elyty (w 90%), a także RIO, właściwych urzędów, instytucji oraz 
organizacji. Nasza broń to informacja publiczna, interpelacje, 
protokoły, raporty, wyciągi z KRS, etc. 

Wnioski – należą do Rolowanych...
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BEZ ROLOWANIA

Żeby coś otrzymać, najpierw musimy coś dać – i są to najczęściej pieniądze. Jest tak również w relacjach obywatela 
z rządem i samorządem, gdzie powinny to być oddziaływania obustronne. Najczęściej wyglądało to tak, że pieniądze nam 
zabierano, a w zamian otrzymywaliśmy dodatkowy podatek do zapłacenia. Kilka lat temu na chwilę podniesiono nam 
VAT i nie można się go pozbyć do dzisiaj. Podobnie dzieje się w gminach. Wybieramy włodarzy, którzy mają o nas dbać i 
płacimy podatki (fakt, że są przymusowe), za które mają dla nas wykonywać jakąś konkretną pracę. Wszystko po to, aby 
nam ułatwić życie. 

Niestety w większości wygląda to tak, że są zabierane 
nam pieniądze, za które nic nie otrzymujemy. Gorzej, bo 
okazuje się, że aby coś otrzymać, musimy dodatkowo zapła-
cić nie otrzymując rozliczenia za już zabrane pieniądze. Tak 
jest z Zagłębiowskim Centrum Onkologii czy parkiem wod-
nym „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp.z o.o., a 
niedługo będzie z opłatą adiacencką. Najgorsze jest to, że 
tak naprawdę, nie można się dowiedzieć od władz miasta 
co się dzieje z naszymi pieniędzmi, a przecież Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej w art. 61 mówi:

„1. Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działal-
ności organow władzy publicznej oraz osób pełniących 
funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyski-
wanie informacji o działalności organów samorządu 
gospodarczego i zawodowego a także innych osób 
oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim 
wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują 
mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do do-
kumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych or-
ganów władzy publicznej pochodzących z powszech-
nych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub 
obrazu.”

W Dąbrowie Górniczej każdy mieszkaniec naszego 
miasta powinien się zastanowić, czy prawa, które daje nam 
Konstytucja RP, mogą być naginane przez rządzących tak, 
aby ich działania przedstawione były w korzystniejszym 
świetle niż skrzecząca rzeczywistość.

Weszliśmy w Nowy 2018 Rok i każdy chciałby, aby 
on był o wiele lepszy względnie nie był gorszy od roku po-
przedniego. I dlatego Redakcja Rolowanej Dąbrowy życzy 
wszystkim mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, aby ten rok 
przyniósł im siłę, wytrwałość i uśmiech! A w wyborach sa-
morządowych osądźmy, czy jest tak dobrze, że dobrze nam 
tak, czy też może być lepiej.

Józef Kowalski,
REDAKTOR NACZELNY 

MAGAZYNU ROLOWANA DĄBROWA
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• dr n. med. Beata Małecka-Libera – Posłanka na Sejm RP, 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w D.G. w latach 2001-
2005 (w 2011 r. wciąż na urlopie bezpłatnym)

• lek. med. Zbigniew Podraza – Prezydent Dąbrowy Gór-
nicza, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w D.G. w latach 
1995-2001 (na urlopie bezpłatnym od 2001 r. do nadal – 
patrz oświadczenie majątkowe BIP UM DG) 

• lek. med. Zbigniew Grzywnowicz – pełniący obowiązki 
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w D.G., w latach 2007-
do nadal

• prof. dr hab. Bogusław Maciejewski – Dyrektor COI Od-
dział w Gliwicach, jeden z recenzentów pracy doktorskiej 
B.Małeckiej-Libera pt. „Ocena wczesnych zaburzeń czyn-
nościowych oraz późnej popromiennej niedoczynności 
tarczycy po samodzielnej lub pooperacyjnej radioterapii u 
chorych na raka głowy i szyi”

oraz prof. Jerzy Wydmański – z-ca kierownika Zakładu Radiote-
rapii tegoż Instytutu Oddziału w Gliwicach.

Wyglądało to tak, że:

▪ prof. B. Maciejewski miał pomysł na biznes za 70 mln zło-

Nie sam Szpital jest jednak problemem, tylko ko-
losalne długi, które przez niego powstały i wiszą (do-
słownie) nad budżetem Dąbrowy Górniczej, a 
więc nad każdym z Mieszkańców. Według 
dostępnych danych (wyliczenia w dru-
giej części artykułu) jest to ponad 
214.000.000,00 zł (!!!) które 
Szpital (z pomocą Dyrektorów 
Trzech) od pierwszej ka-
dencji Zbigniewa Podrazy 
skrupulatnie, rok po roku, 
dokłada do dzbana długów, 
którego ucho już zaczyna 
trzeszczeć, powodując w 
najbliższym czasie podwo-
jenie zadłużenia Dąbrowy 
Górniczej (280.299.701,80 
zł na koniec 2016 roku, tj. 
ok. 2 850,00 zł na KAŻDE-
GO pełnoletniego Mieszkańca 
Miasta)!!! Po zsumowaniu 
– każdy dorosły Dąbro-
wianin będzie musiał spłacić ponad 5 000,00 złotych…

Czas zapoznać Mieszkańców Dąbrowy Górniczej z 
dokona niami Dyrektorów Trzech, których „chore” (no-
men omen) ambicje zrobiły ze świetnego projektu biz-
nesowego potencjalną katastrofę dla CAŁEGO BUDŻETU 
Miasta.
Przy okazji obalimy sporo mitów, które (dzięki dezinfor-
macji i braku informacji) narosły wokół ZCO.

Zacznijmy od początku – w dniu 17 czerwca 2011 
roku podpisano porozumienie między Dąbrową Górni-
czą, a Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodow-
skiej-Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach, dotyczą-
cego „Utworzenia Zagłębiowskiego Centrum Onkologii 
(ZCO)”, jako merytorycznie „ośrodka satelitarnego” Gli-
wickiego Oddziału Instytutu Onkologii. Cytując dalej: 
„Strony ustaliły podział zadań, które zobowiązują się wy-
konać w trybie pilnym kompleksowego projektu i progra-
mu działalności, budowy infrastruktury, wyposażenia, 
kadry specjalistycznej i kosztów inwestycji ZCO.”

Wbrew przekazowi, że brali w tym udział, m.in. Wo-
jewoda Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego, stro-
nami tego porozumienia były „znaczniejsze” persona, a 
są to:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej
JAK TRIUMWIRAT DYREKTORÓW SZPITAL BUDOWAŁO – 

CZYLI KLĘSKA (NIE)JEDNEGO MA OJCA cz. I
Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – jaka piękna katastrofa, można by powiedzieć… Mówimy 

nie o działaniach public relations Prezydenta Miasta i podległych mu urzędników, ale o faktach. A one są takie, że najno-
wocześniejszy ośrodek onkologiczny w okolicy ma zagospodarowany parter, dwa piętra stoją puste, w tym ostatnie nie 
jest nawet ocieplone, a przylegający do niego Szpital Specjalistyczny (z ZCO na początku nazwy) im. S. Starkiewicza, to 
zasadniczo centrum usług medycznych, gdyż co się dało zostało przekazane na zewnątrz (niektóre jednostki już zresztą 
wracają – np. zakład opiekuńczo-leczniczy), a niesprzedana reszta funkcjonuje na słowo honoru (sprawa SOR-u rozwią-
zała się tylko dzięki pomocy Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, a właściwie jego lekarzy). Słowem – trzeba naprawdę 
dobrze ustawić aparat, żeby na fotografii coś dobrego było widać…
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tych przy minimum 66% zysku (10 mln zł przy 1000 pacjen-
tów) oraz oddziale na jednym poziomie z 35 łóżkami (zobacz 
rysunek projektu),▪ prezydent Z. Podraza miał Szpital i środki 
Miasta do dyspozycji,

▪ poseł B. Małecka-Libera była wówczas wiceprzewodniczą-
cą Sejmowej Komisji Zdrowia i koleżanką partyjną Wojewo-
dy Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego (później – 
była wiceministrem zdrowia)

▪ dr Zbigniew Grzywnowicz nie miał nic prócz posady (i prze-
szłości z funkcją asystenta społecznego posła na Sejm RP Zbi-
gniewa Podrazy) – ale jako tzw. techniczny miał nadzorować 
prace i dopilnować powstania i uruchomienia ZCO,

▪ Dyrektorzy Dwoje mieli mieć pracę na wypadek zakończe-
nia kadencji samorządowo-parlamentarnej, a Dyrektor Trze-
ci zawsze nadawałby się na zastępcę do spraw medycznych.

I wszyscy żyliby długo i szczęśliwie, a zadowolony lud Dąbrowy 
Górniczej i okolic sławiłby ich nawet po kresie ich życia…

Wracając do naszej historii – wziąwszy pod uwagę fakt 
wyborów parlamentarnych pod koniec 2011 roku, trzeba było 
działać szybko – aby mieć szansę na finansowanie z Budżetu 
Państwa i szybki kontrakt na onkologię. Już miesiąc później, 20 
lipca 2011 roku, pozyskani sojusznicy z najwyższej wojewódzkiej 
półki – Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk (każdy by chciał 
przedłużyć kadencję…) i Marszałek Województwa Śląskiego 
Adam Matusiewicz (partyjnie musiał – bo interesu w tym żad-
nego nie miał, ale o tym później) piszą pismo do Vice-Ministra 
Zdrowia dra Andrzeja Włodarczyka, pismo, iż z ich (!!!) inicja-
tywy (oraz prezydenta Z. Podrazy) gliwicki oddział Centrum 
Onkologii Instytutu w Warszawie „podjął się koordynacji me-
rytorycznej i opracowania projektu satelitarnego Zagłębiow-
skiego Centrum Onkologii przy Specjalistycznym Szpitalu w Dą-
browie Górniczej kierowanym przez dr Zbigniewa Grzywnowi

cza przy dużym wsparciu poseł dr med. Beaty Małeckiej-
-Libery.”

I tu najciekawszy fragment pisma: „Po szerokiej 
(!!!) dyskusji gliwicki Instytut Onkologii opracował pro-
jekt ZCO uwzględniając wskazówki i wytyczne władz 
wojewódzkich i miejskich (…). Według zamierzeń władz 
miejskich przy poparciu wojewódzkich satelitarne Zagłę-
biowskie Centrum Onkologii ma powstać na bazie kapi-
tału mieszanego z udziałem prywatnego inwestora z 
przewagą udziału państwowego.” 

W ciągu 4,5 tygodnia tyle wykonanej pracy!!! Tytani 
– to za mało, by określić dokonania 5 doktorów (jeszcze 
jest przezabawny w wymowie kawałek o „równocze-
snym stworzeniu możliwości pilnego szkolenia” kadr na 
bazie Instytutu).

A wracając do pisma – i wszyscy wyżej wymienieni 
oczywiście bardzo proszą o poparcie (czytaj: pieniądze) 
na ten pomysł.

Ale minister nie dał się wciągnąć w to szaleństwo 
(chyba go ktoś ostrzegł, albo też posłanka nie była – jak 
się miało okazać z biegiem czasu – za bardzo poważa-
na przy rozdzielaniu środków) i już 1 września 2011 roku 
odpisał autorom projektu, iż śle im powinszowania za 
pomysł oraz wskazał na Ministerstwo Zdrowia, jako ew. 
źródło finansowania sprzętu medycznego, zaznaczając, 
że na kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia to on 
nie ma wpływu i trzeba spełnić szereg narzuconych przez 
NFZ warunków.

Mało – ale na potrzeby kampanii wybor-
czej całkowicie wystarczyło, zwłaszcza że fan-
tastycznie wykorzystanym efektem tegoż 
pisma w sferze public relations była Konferencja inaugu- 
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rująca utworzenie ZCO, która odbyła się 20 września 
2011 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górni-
czej, na której uczestnikach nawet takie poparcie robiło 
wrażenie.

I efekt był znakomity – Beata Małecka-Libera została zno-
wu Posłem na Sejm RP, a wojewoda Zbigniew Łukaszczyk 
pozostał na swoim stanowisku (aż do następnej wymiany 
przez Premiera Tuska w 2014 roku). Adam Matusiewicz 
też nie narzekał – piastował urząd Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego jeszcze przez dwa lata (do 2013 r.).

Profesor B. Macie-
jewski wziął się ostro do 
pracy i po takich samych 
kosztach (!!!) rzędu 70-80 
mln złotych doszedł już do 
100-120 łóżek (porównaj 
załącznik do uchwały Rady 
Miejskiej Dąbrowy Górni-
czej Nr XVI/299/12 z dnia 
4 kwietnia 2012 roku). Jak 
to zrobił, będąc przecież 
świetnym menadżerem 
w Gliwicach – to już jego 
słodka tajemnica, bo szki-
cu swojej koncepcji w cy-
towanym dokumencie nie 
zawarł, w przeciwieństwie 
do informacji, że „na da-
chu kompleksu łóżkowe-
go utworzone zostanie 
wyniesione lądowisko dla 
helikopterów Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowe-
go”!!!

A projekt z pierwotnym planem ZCO mówił o wer-
sji na parterze, więc gromada dyrektorów już wówczas 
przewidziała „urośnięcie” budynku, czyli wybudowanie 
pięter pod oddziały łóżkowe!

Wart jest też odnotowania fakt, że 24 lutego 2012 
roku podpisano Porozumienie między Szpitalem Specja-
listycznym w Dąbrowie Górniczej a Centrum Onkologii 
Instytutem w Gliwicach w sprawie współpracy w zakre-
sie leczenia operacyjnego chorych na nowotwór tarczycy 
(gdzieś o tym już pisaliśmy w artykule?) i innych typów 
chorób nowotworowych…

I to był początek końca – świetnego przecież – po-
mysłu ośrodka onkologicznego z kompleksem diagno-
styczno-leczniczym, oddziałem łóżkowym i poradnią. 
Bo Zbigniew Podraza chciał mieć wyjątkową placówkę 
medyczną, przydatną do wykazania się w wyborach sa-
morządowych, będąc jednocześnie spadochronem na 
wypadek porażki w tychże (jest w końcu urlopowanym 
dyrektorem Szpitala). Beata Małecka-Libera chciała to 
samo, tylko szczebel wyborów wyższy (parlamentarny). 
A Zbigniew Grzywnowicz chciał mieć sławę należną twór-
cy i budowniczego centrum onkologicznego. A jedyne co 
ich cechowało – i dalej cechuje – to „NIEUDOLNOŚĆ” w 
działaniu na rzecz powstania ZCO, co opiszemy w drugiej

części tej historii. 

Pycha i próżność Trzech Dyrektorów Szpitala przesądziło 
o tym, że zamiast nowoczesnego ośrodka onkologicznego, na 
który jeden z najbogatszych (nota bene także dzięki Hucie i 
Koksowni, od lat zanieczyszczających lokalnie środowisko) po-
wiatów w Polsce po prostu stać (podobną sumę, tj. ok. 70 mln 
złotych wydano przecież w tym samym czasie na odrestauro-
wanie – zabytkowego, bo ok. pięćdziesięciokilkuletniego, so-
crealistycznego, nieekonomicznego i nierentownego w żadnym 
calu – Pałacu Kultury Zagłębia), powstał nikomu niepotrzebny, 
w większości pusty, niedokończony moloch, który planowane 

w studium wykonalności z kwietnia 2013 roku prawie 170 mln 
złotych przekroczył już o kilkadziesiąt procent !!! A wszystko na 
kredyt u wykonawcy, nie spłacany przez Szpital…
Na podsumowanie pierwszej części historii ZCO ciekawostka 
– koszt inwestycji wykazany na stronie wykonawcy (http://cli-
matic.pl/realizacje/) to 313.000.000,00 zł. Patrząc na stopień 
zaawansowania prac oraz wypowiedzi p.o. Dyrektora Trzeciego 
w Kronice Dąbrowy Górniczej z lipca 2015 roku (dostępnej na 
idabrowa.pl) – nie jest to kwota wzięta z sufitu… (od aut. – kiedy 
artykuł powstawał, to były).

Natomiast w drugiej części artykułu m.in. o tym, dla-
czego ZCO finansuje tylko Szpital (a jego wypłacalność 
gwarantuje Miasto Dąbrowa Górnicza), końcowy projekt 
mówi o 194 łóżkach, o nierzetelnej analizie konkurencji 
onkologicznej i nieudolności Dyrektorów Trzech w pozy-
skaniu kontraktu (a np. w roku 2016 wg studium wykonal-
ności miał on wynieść 45 mln złotych!!!)
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ICH TROJE – Dyrektorzy Szpitala dają popis…

 

Przedstawmy gwiazdy dąbrowskiej lecznicy:

- dr n. med. Beata Małecka-Libera – Posłanka na Sejm RP (od 2005 r. do nadal), Wiceminister Zdrowia (2014-2015), 
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w D.G. w latach 2001-2005 (w 2007 r. na pewno na urlopie bezpłatnym – tylko 
Państwowa Inspekcja Pracy może się dowiedzieć, do kiedy; przypuszczalnie do 2013 lub 2014 roku)

- lek. med. Zbigniew Podraza – Prezydent Dąbrowy Górnicza (2006-nadal), Poseł na Sejm RP (2001 – 2006), Wicemi-
nister Zdrowia (2004-2005), Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w D.G. w latach 1995-2001 (na urlopie bezpłatnym 
od 2001 r. do nadal – patrz oświadczenie majątkowe Prezydenta na BIP UM DG)

- lek. med. Zbigniew Grzywnowicz (asystent społeczny posła na Sejm RP Zbigniewa Podrazy)– pełniący obowiązki 
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w D.G. w latach 2007-do nadal

To Trio pełniło / pełni (śpiewająco funkcję dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. S.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej 
(aktualna nazwa – ZCO SS). Co najciekawsze – przez okres co najmniej od kwietnia 2007 do listopada 2007 – WSPÓLNIE !

Po tym okresie (o czym szerzej w artykule „Nielegalny 
Dyrektor”) p. Grzywnowicz „pełnił obowiązki” za p. Podra-
zę na czas jego prezydentury (nic nie wiadomo, czy i do kie-
dy za p. Małecką-Liberę) – choć MÓGŁ TYLKO 3 miesiące, to 
robi to od prawie 11 LAT !!!

Co na to nadzór Wojewody, a dokładnie Nadzór Praw-
ny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego? Ani ówczesny in-
spektor odpowiedzialny za legalność zarządzeń prezyden-
tów miast – Patryk Kuzior (aktualnie Naczelnik Wydziału 
Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej), ówczesny (i dzisiejszy) 
Naczelnik Wydziału ŚUW Krzysztof Nowak – nie widzieli i 
nie widzą w tej sytuacji ABSOLUTNIE NIC NIELEGALNEGO!!! 
Czy aktualny zwierzchnik p. Nowaka, Wojewoda Śląski Jaro-
sław Wieczorek też tak uważa?!

A co zrobiła kapela „Ich Troje”?

Zapraszamy do zapoznania się z historią budowy Za-
głębiowskiego Centrum Onkologii, gdzie zasugerowano po-
wód tej współpracy – Dyrektorzy Dwoje mieli mieć pracę na 

wypadek zakończenia kadencji samorządowo-parlamen-
tarnej, a Dyrektor Trzeci zawsze nadawałby się na zastępcę 
do spraw medycznych…

 Nie należy też zapominać, że aktualni Dyrektorzy (p.o. 
i na bezpłatnym) objęci są śledztwami prokuratorskimi – p. 
Grzywnowicz jednym, a p. Podraza sześcioma. Wkrótce 
konto obu Panów Dyrektorów zwiększy się o kilka następ-
nych, zwłaszcza że Prezydent Miasta ma więcej takich kie-
rowników jednostek (np. w MZBM)…
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Nielegalny Dyrektor – 11 lat bezprawia w dąbrowskim Szpitalu
„(…) pełnienie obowiązków Dyrektora SPZOZ (…) mimo występującej praktyki w administracji państwowej „powie-

rzania pełnienia obowiązków„, instytucja ta nie znajduje oparcia ani na gruncie ustawy o działalności leczniczej, ani usta-
wy o samorządzie gminnym – nie przewiduje jej zwłaszcza wskazany jako podstawa prawna podjętego zarządzenia prze-
pis art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 u.s.g. oraz 46 ust. 3 u.d.l. (…) Wskazany zaś przepis ustawy o działalności leczniczej 
dotyczy nawiązywania stosunku zatrudnienia wyłącznie z kierownikiem w podanych formach i trybie, tzn. na zasadzie po-
wołania lub umowy o pracę albo zawarcia umowy cywilnoprawnej, a nie w drodze czynności powierzenia obowiązków.

 Należy podkreślić, że odpowiedzialność za zarządza-
nie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 
ponosi kierownik (dyrektor) tego podmiotu (art. 46 ust. 1 
u.d.l.), w związku z czym określenie „powierzenie pełnienia 
obowiązków” kierownika (dyrektora) oznaczałoby w istocie 
delegowanie wszystkich jego funkcji, 
kompetencji, uprawnień i powinno-
ści, które są przynależne stanowisku 
kierownika (dyrektora). Brak zastrze-
żenia przez ustawodawcę możliwości 
zastosowania w ustawie o działalno-
ści leczniczej wskazanej instytucji, 
należy interpretować kategorycznie.” 
– Wyrok Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z dn. 23.06.2016 r. (II OSK 
1272/16)

Zanim przejdziemy do meritum, 
tj. wykazania nielegalności posady 
pełniącego obowiązki dyrektora szpi-
tala w Dąbrowie Górniczej lek. med. 
Zbigniewa Grzywnowicza, kilka słów 
wprowadzenia.

Na dzień dzisiejszy prowadzone 
jest 6 śledztw prokuratorskich w sprawach jednostek bu-
dżetowych, spółek prawa handlowego oraz spzoz, gdzie 
Prezydent Miasta Zbigniew Podraza jest podejrzany o 
brak nadzoru, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie 
uprawnień oraz działanie dla korzyści majątkowej na szkodę 
interesu Gminy Dąbrowa Górnicza. Z uwagi na znajomość 
Prezydenta Podrazy z prokuratorami okręgu katowickiego 
większość śledztw prowadzona jest poza okręgiem kato-
wickim, a kilka z nich objętych jest nadzorem Prokuratury 
Krajowej.

W najbliższym czasie zostanie złożonych następnych 
kilka zawiadomień (w tym społeczności lokalnej w spra-
wie niszczenia mienia publicznego znacznej wartości), z 
czego co najmniej 3 dotyczyć będzie szpitala miejskiego, 
tj. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjali-
stycznego im. S. Starkiewicza. Kierujący nim lek. med. Zbi-
gniew Grzywnowicz w sposób nielegalny od prawie 11 lat 
pełni obowiązki dyrektora Szpitala. Wszelkie orzeczenia 
sądów administracyjnych mówią jednoznacznie, że pełnić 
obowiązki kierownika spzoz można maksymalnie przez 
3 miesiące – a p. Grzywnowicz pełni je przez 10 lat i 10 
miesięcy!!! Najpierw od kwietnia 2007 roku do listopada 
2007 roku – na czas sprawowania mandatu Posła na Sejm 
RP przez p. Beatę Małecką-Libera, a następnie od listopa-
da 2007 r. do nadal – na czas pełnienia przez p. Z. Podrazę 
funkcji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Pełnienie obowiązków przez Zbigniewa Grzywnowicza 
miało na celu zabezpieczenie stanowiska pracy dla Zbignie-

wa Podrazy, jako dyrektora Szpitala w Dąbrowie Górniczej 
przez 11 lat – co można zakwalifikować jako działanie dla 
korzyści osobistej na szkodę interesu Gminy Dąbrowa Gór-
nicza oraz nie przeprowadzenie wymaganego prawem kon-
kursu na to stanowisko przez cały ten okres.

Pełnienie obowiązków (jak wynika z wyroków sądo-
wych m.in. IV SA/Wr 291/05 – Wyrok WSA we Wrocławiu, 
IV SA/Gl 563/15 – Wyrok WSA w Gliwicach, II OSK 1272/16 
– Wyrok NSA, IV SA/Po 716/16 – Wyrok WSA w Poznaniu, 
II SA/Ke 1160/15 – Wyrok WSA w Kielcach) jest możliwe 
jedynie przez 3 miesiące dla osoby delegowanej spośród 
załogi danego podmiotu (tutaj: spzoz); później musi od-
być się konkurs na stanowisko kierownika spzoz. Zbigniew 
Grzywnowicz od samego początku pełnienia przez siebie 
obowiązków najprawdopodobniej nie spełniał warunków 
kwalifikacyjnych dla kierownika spzoz – a sam konkurs NI-
GDY się nie odbył!

Pełniąc obowiązki Z. Grzywnowicz, podjął szereg nie-
racjonalnych i szkodliwych dla finansów Szpitala (i Gminy 
Dąbrowa Górnicza – jako organu założycielskiego) decyzji:

•  p.o. dyrektora „pozbył się” (wyoutsourcingował) naj-
bardziej dochodowych w innych szpitalach oddziałów, 
tj. kardiologii i nefrologii, jak również „zamienił się” 
kontraktami – z dochodowej okulistyki na zdecydowa-
nie mniej opłacalną laryngologię; działał tym samym na 
szkodę powierzonego mu majątku Gminy, a Prezydent 
Miasta Zbigniew Podraza (urlopowany dyrektor) nie 
dopełnił obowiązków nadzoru pozwalając na te dzia-
łania poprzez przygotowywanie i uzasadnianie projek-
tów uchwał dla Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

•  „Odzyskał” zakład opiekuńczo-leczniczy od podmio-
tu outsourcingującego (przetarg sprzed jego kadencji)
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pod zarzutem braku remontu pomieszczeń, a następ-
nie na kilka lat pogorszył warunki opieki i rehabilitacji 
pacjentów zol-u przenosząc ich na piętro budynku na 
czas remontu; remontu, który… do dzisiaj się nawet nie 
rozpoczął – czym zaprzeczył sam sobie, narażając Gmi-
nę na zarzut wprowadzenia w błąd przy odzyskiwaniu 
majątku Gminy od podmiotu prywatnego.

•  Wyoutsourcingował oddział ginekologiczny i po-
łożniczy firmie Perinatologia Śląska Sp. z o.o., do-
puszczając do nie płacenia przez 2 lata za dzierżawę 
pomieszczeń (strata łączna ok. 1,8 mln złotych) oraz 
braku inwestycji w oddział i sprzęt przez podmiot wy-
najmujący. Dopiero interwencje Radnych z klubu PiS 
w interpelacjach i na komisjach Rady Miejskiej spo-
wodowały wystąpienie p.o. dyrektora do sądu o egze-
kucję wierzytelności, a samo ponowne przejmowanie 
w struktury Szpitala i uruchamianie na nowo oddziału 
kosztowało ZCO SS im. S. Starkiewicza 0,5 mln złotych 
– dodatkowo zadłużając nierentowną placówkę; nie 
dopełniając obowiązków i narażając podległą sobie 
placówkę na stratę w znacznych rozmiarach, a Pre-
zydenta Miasta Zbigniewa Podrazę – na zarzut niedo-
pełnienia obowiązków nadzoru nad majątkiem Gminy.

•  Nieudolnie (choć – jak wynika z zarejestrowanego 
kamerą telewizyjną na sesji Rady Miejskiej wystąpienia 
Z. Podrazy – za wiedzą i akceptacją Prezydenta Miasta) 
przeprowadza od 2013 roku projekt budowy oddziału 
Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, doprowadzając do 
zerwania kontraktu z wykonawcą oraz obciążając Szpital 
(oraz jego organ założycielski, tj. Gminę Dąbrowa Górni-
cza) kwotą 136.000.000,00 złotych (plus odsetki) – nie 
dopełniając obowiązków i narażając podległą sobie pla-
cówkę na stratę w wielkich rozmiarach, a Prezydenta 
Miasta Zbigniewa Podrazę – na zarzut niedopełnienia 
obowiązków nadzoru nad majątkiem Gminy przy pełnej 
wiedzy o podjętych przez p.o. dyrektora działania.

• Nieudolnie zarządzając Szpitalem, doprowadził do 
jego zadłużenia na działalności bieżącej za lata 2014-
2017 do ponad 80 mln złotych, tj. nie dopełniając obo-
wiązków i narażając podległą sobie placówkę na stratę 
w wielkich rozmiarach, a Prezydenta Miasta Zbigniewa 
Podrazę – na zarzut niedopełnienia obowiązków nadzo-
ru nad majątkiem Gminy.

Jak to się stało, że

dopuszczono do nielegalnej działalności 
Dyrektora publicznego Szpitala?!

W tym m.in. zadłużenia samodzielnego publiczne-
go zakładu opieki zdrowotnej przez kierownika Zbigniewa 
Grzywnowicza przy wiedzy i akceptacji Prezydenta Zbignie-
wa Podrazy na kwotę łączną 216 mln złotych!!!

Odpowiedzi jest co najmniej kilka, dzisiaj zaprezentu-
jemy Państwu jedną, bardzo charakterystyczną dla sposobu 
sprawowania władzy w Dąbrowie Górniczej (o czym w naj-
bliższym czasie).

Każde zarządzenie prezydenta miasta (w tym Dąbrowy 
Górniczej) podlega ocenie legalności ze strony Wojewody, 
który ma wyspecjalizowaną w tym zakresie komórkę – Wy-

dział Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach. Dyrektorem tego wydziału od 2003 roku do 
nadal jest p. Krzysztof Nowak, który przed powierzeniem 
tego stanowiska przez b. Wojewodę Śląskiego Lechosława 
Jarzębskiego (SLD) w 2003 roku był wójtem Gminy Rędzi-
ny z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej – tak więc 
kolegą partyjnym p. Zbigniewa Podrazy. Do dziś nie widzi 
w tej sytuacji nic nielegalnego – choć zmienił mu się już kil-
kakrotnie przełożony. A przedstawiciel wojewody w Radzie 
Społecznej ZCO SS (ostatnio p. Ilona Misztal) nie zgłaszał p. 
Nowakowi zastrzeżeń co do działań pełniącego obowiązki 
kierownika spzoz – potwierdzając wszystkie bezprawne de-
cyzje p.o. dyrektora poprzez jednogłośną ich akceptację …

Od 2005 roku na stanowisku inspektora tegoż Wydzia-
łu Nadzoru Prawnego został p. Patryk Kuzior, do którego 
obowiązków należało m.in. badanie legalności uchwał or-
ganów stanowiących oraz uchwał i zarządzeń organów wy-
konawczych jednostek samorządu terytorialnego. P. Kuzior 
awansował w ramach Wydziału, a następnie – w 2010 roku 
– został Zastępcą Naczelnika Wydziału Nadzoru Właściciel-
skiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. 
Pomimo tak świetnej kariery na szczeblu wojewódzkim, w 
2013 roku p. Patryk Kuzior porzucił Urząd Wojewódzki w 
Katowicach i został… Naczelnikiem Wydziału Nadzoru Wła-
ścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w 
Dąbrowie Górniczej. Został więc podwładnym p. Zbigniewa 
Podrazy.

Przypadki chodzą po ludziach….

Post scriptum: 
W latach 2007 (na pewno od kwietnia do li-

stopada) – 2013 Szpital w Dąbrowie Górniczej 
miał przypuszczalnie 3 dyrektorów:

1. Zbigniewa Podrazę (na urlopie bezpłatnym),

2. Beatę Małecką-Libera (na urlopie bezpłat-
nym – prawdopodobnie do roku 2013 właśnie) 
oraz

3. Zbigniewa Grzywnowicza – pełniącego obo-
wiązki najpierw za Beatę Małecką-Libera (jak 
wynika z Zarządzenia Prezydenta Z.Podrazy z 
kwietnia 2007 r.), a następnie Zbigniewa Po-
drazę (jak wynika z Zarządzenia Prezydenta 
Z.Podrazy z listopada 2007 r.) oraz przypusz-
czalnie (bo tylko Państwowa Inspekcja Pracy 
może sprawdzić, kiedy p. Małecka-Libera prze-
stała faktycznie być pracownikiem Szpitala) 
Panią Poseł.

a także dziś do pełniących obowiązki Pielęgnia-
rek Oddziałowych (na 12 oddziałach) i Naczelną 
Pielęgniarkę !!!
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Centrum Onkologii część II

 Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej

JAK TRIUMWIRAT DYREKTORÓW SZPITAL BUDOWAŁO – 
CZYLI KLĘSKA (NIE)JEDNEGO MA OJCA (I MATKĘ)? 

Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – jaka piękna katastrofa, można by powiedzieć… Zanim 
napisaliśmy drugą część artykułu o losie ZCO i Dyrektorów Szpitala Trzech, samo życie napisało pointę… Raport Najwyż-
szej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach przebił wszystko, co chcieliśmy napisać, bo jest (prawie) kompletny… Mamy 
jednak tę przewagę nad inspektorami NIK-u, że wiemy trochę więcej, patrzymy z innej perspektywy i (choć to dziwnie 
brzmi) zależy nam na szpitalu, bo do Sosnowca czy Będzina jakoś nam daleko… Spróbujemy przedstawić sytuację trochę 
inaczej, niż jest to w raporcie NIK-u (będziemy się jednak nim posiłkować, bo po co mamy wynajdywać proch i szukać 
tego, co inni dostali z mocy prawa?). Tak przy okazji adres internetowy do obu raportów NIK-u. https://bip.nik.gov.pl/
kontrole/I/15/001/LKA/

„Na dzień dzisiejszy, łączna kwota inwestycji Zagłę-
biowskie Centrum Onkologii wynosi 235.980.514,77 zł” – 
powiedział p.o. Dyrektor Zbigniew Grzywnowicz podczas 
posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. 
S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w dniu 13.08.2014 
roku. I – analizując wszelkie dostępne szacunki – jest to na-
juczciwsza kwota, o której można mówić przy tej inwesty-
cji, wynikająca z dokumentacji projektowej wykonawczej 
zamiennej uzyskanej przez Szpital w 2013 roku.

182 819 899,57 zł – tyle zdążono wydać do 31 sierpnia 
2016 roku, a różnica ok. 50.000.000,00 zł jest jeszcze do 
zainwestowania m.in. na:

▪ zakup i montaż modułów budowlanych segmentu A 
(II i III piętro), 

▪ wykończenie i wyposażenie Zakładu Brachyterapii, 
Centralnej Sterylizatorni, sal operacyjnych, oddziałów 
łóżkowych i innych pomieszczeń w budynku ZCO wybu-
dowanych w stanie surowym zamkniętym bez wykoń-
czenia i nie oddanych do użytkowania!!!.

Do dnia dzisiejszego (wg naszej wiedzy – wg NIK co 

najmniej do 31.12.2016 r.) Szpital nie zapłacił za wykonane 
na podstawie umowy 182/SzpSp/2013 z 5 sierpnia 2013 
roku roboty budowlane oraz częściowo zapłacił za dostar-
czony sprzęt medyczny (pieniędzmi głównie z dotacji Gmi-
ny). Wielkości kwot do zapłacenia są trudne do ustalenia 
z uwagi na trwające spory sądowe związane z uzyskaniem 
przez wykonawcę sądowych nakazów zapłaty:

• w postępowaniu upominawczym na kwotę 71.962.237 
zł za roboty budowlane i montażowe

• w postępowaniu nakazowym na kwotę 57.683.008 zł 
za dostawę sprzętu medycznego

• wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 
10.06.2016 r., nakazującym zapłatę kwoty 6.839.384,87 
zł za wykonanie robót budowlanych ponad określone 
we wcześniejszej umowie z 02.04.2013 r. oraz sprzeci-
wach i apelacji od w/w przez Szpital. Razem 136 484 
629,87 zł (plus ew. odsetki, minus zaliczenie wpłat już 
dokonanych). 

Ale zanim omówimy niektóre ciekawe kwestie, związane z 
Zagłębiowskim Centrum Onkologii, przedstawimy kronikę 
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jego powstania (opartą o raport NIK) – z pominięciem fak-
tów, przedstawionych w pierwszej części artykułu o ZCO (za 
wyjątkiem uchwały R.M.)

1. Dnia 04.04.2012 r. Rada Miejska w Dąbrowie Gór-
niczej podjęła uchwałę w sprawie zaakceptowania planu 
utworzenia ZCO w strukturach Szpitala. W załączniku pt. 
„Plan ZCO – Satelitarny Ośrodek Centrum Onkologii – In-
stytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” usta-
lono m.in. harmonogram powstawania ZCO oraz określo-
no koszt na maksymalnie 85 mln zł.

2. 29.10.2012 r. Szpital zawarł umowę (po konkursie) 
na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 
projektowej dla zadania ZCO za kwotę 1,6 mln zł (osta-
tecznie 1,2 mln po zmianach w zakresie projektu).

3. Szpital uzyskał decyzje Prezydenta Miasta Dąbrowy 
Górniczej: z 24.01.2013 r. zatwierdzającą projekt budow-
lany i pozwolenie na budowę oraz z 15.05.2013 r., zwią-
zaną ze zmianą koncepcji budowy ZCO, m.in. poprzez 
rezygnację z budowy dwóch budynków na rzecz jednego 
i zmiany w związku z tym jego funkcjonalności (przenie-
siono doń m.in. blok operacyjny i centralną sterylizator-
nię), zmianę konstrukcji budynku z tradycyjnej na modu-
łową (II i III piętro – do dziś nieużytkowane!) czy budowę 
korytarza podziemnego łączącego ZCO ze Szpitalem.

4. Zlecenie umową nr 132/SzpSp/13 z 02.04.2013 r. 
firmie zewnętrznej przygotowanie projekcji finansowych 
budowy ZCO, w wyniku czego otrzymano dwa dokumen-
ty (o których w dalszej części artykułu), tj. „Studium wy-
konalności dla zadania budowa ZCO” z kwietnia 2013 r. 
oraz „Analizę zdolności obsługi zobowiązań w stosunku 
do wykonawcy zadania Budowa Zagłębiowskiego Cen-
trum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – Etap I” z czerwca 
2013 r.

5. Umowa nr 243/Szp.Sp./13 z dnia 02.04.2013 r. na 
roboty fundamentowe, przyłącza elektryczne i wodno-
-kanalizacyjne – wartości 4.907.017,37 zł

6. Wykonawca pismem z 30.07.2013 r. przedłożył za 
wykonanie robót dodatkowych kwotę 6.839.384,87 zł, 
której Dyrektor Szpitala nie uznał i rozpoczął się pierwszy 
konflikt finansowy.

7. Umowa 182/SzpSp/13 z 05.08.2013 r. na wykona-
nie robót budowlanych (78.303.497,40 zł) oraz dostawę 

sprzętu medycznego (78.000.000,00 zł 
plus 13.570.000 zł w opcji) za kwotę 
169.873.497,40 zł

8. 22.10.2013 r. wykonawca we-
zwał Szpital do ustanowienia gwarancji 
zapłaty za roboty budowlane w celu 
zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia 
za wykonanie tych robót (wyjaśniał, 
że stało się tak wskutek informacji nt. 
trudnej sytuacji ekonomicznej Szpita-
la) na podstawie art. 649 kodeksu cy-
wilnego – pod rygorem odstąpienia od 
umowy w terminie 45 dni (ponowione 
pismem z dn. 07.12.2013 r.)

9. Oświadczenie wykonawcy z dnia 
04.04.2014 r. o odstąpieniu od umowy 

z dnia 05.08.2013 r. w części dot. robót budowlanych – 
druga sprawa sądowa na kwotę 71.962.236,43 złotych 
w toku.

10. Wskutek niezapłacenia (wg wykonawcy) 6 kolej-
nych rat (jak twierdził Szpital – z powodu zajęcia(!) kont 
Szpitala przez komornika) i sądowych nakazów zapłaty 
oraz (wg p.o. Dyrektora) nie respektowaniem kar umow-
nych i braku naprawy dostarczonego wadliwego sprzętu 
medycznego, Szpital oświadczeniem z 27.02.2015 r. od-
stąpił od umowy 182/SzpSp/2013 w części dotyczącej 
dostawy i instalacji sprzętu, powołując się na ustawę 
prawo zamówień publicznych – skutkuje to sprawą sądo-
wą na kwotę 57.683.007,18 złotych (kwota za sprzęt po 
odliczeniu 18.097.826,17 zł dotacji Gminy na rozliczenie 
umowy) w toku

11. Umowa z dnia 20.05.2013 r. nr 1/16/2013/512/232 
pomiędzy Szpitalem a Ministerstwem Zdrowia na reali-
zację programu zdrowotnego „Narodowy program zwal-
czania chorób nowotworowych” zadanie pn. „Poprawa 
działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce 
– Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” – 
dofinansowano zakup przyśpieszacza liniowego, symula-
tora i trzech stacji do planowania leczenia za kwotę 13 
570 000 zł (w tym dotacji z MZ 11.534.500 zł).

12. A później – tylko „płacz i zgrzytanie zębów”, choć w 
działaniach public relations Dyrektorów to okres samych 
sukcesów (ze sztandarowymi 80 milionami złotych straty 
Szpitala w okresie 4 lat – od 2014 r. do 2017 r.)

Jak jednak wygląda „nieangażowanie się Gminy w fi-
nansowanie ZCO”? „Łącznie Gmina (Dąbrowa Górnicza) 
zawarła cztery umowy dotacji związane z ujętym w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej zadaniem budowy ZCO, 
w wyniku czego dofinansowano Szpital łącznie kwotą 
26.207.499,60 zł na:

1) współfinansowanie dokumentacji projektowej budo-
wy ZCO (18.02.2013 r.) – 1.180.610,38 zł

2) współfinansowanie zadania inwestycyjnego „ZCO 
– realizacja I etapu” (03.04.2013 r.)– wykorzystano 
4.827.729,26 zł (całość przewidzianych wydatków na I 
etap; bez prac dodatkowych na 6.839.384,87 zł, o które 
toczy się jedna ze spraw sądowych)
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3) współfinansowanie zakupu aparatury medycznej w ra-
mach „Narodowego programu zwalczania chorób nowo-
tworowych” (16.12.2013 r.) – 1.967.683,96 zł

4) na poczet planowanego kosztu realizacji w 2015 r. zada-
nia inwestycyjnego „ZCO – realizacja I etapu utworzenia 
ZCO” – 18.231.476 zł na spłatę zobowiązań wynikających z 
umowy 182/SzpSp/2013 (w części dot. dostarczenia sprzę-
tu medycznego).”

W studium wykonalności dla zadania „Budowa Zagłę-
biowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej” z 
kwietnia 2013 roku, poznańska firma consultingowa pod-
sumowała, że m.in.:

•  analiza wyników na sprzedaży oddziałów, uzyskiwa-
nych w strukturach obecnego szpitala pozwala stwier-
dzić, że podjęta decyzja o oparciu rozwoju szpitala na 
działalności onkologicznej jest całkowicie trafna (…). 
Oddział onkologiczny wykazuje około 9% rentowność 
na sprzedaży i jest jednym z niewielu, który generuje 
dodatnie wyniki na sprzedaży.

•  realizacja projektu możliwa jest jedynie w oparciu o 
zewnętrzne źródła finansowania, w długoletnim okresie 
udostępnienia rzeczowego aktywa – ZCO.

•  Szpital nie posiada zdolności do samodzielnej 
realizacji projektu z generowanych środków, a 
jednocześnie nie ma możliwości uzyskania finan-
sowania za pomocą kredytu bankowego (okres 
20 lat), za pomocą którego można by zrealizować 
ZCO.

•  realizacja projektu może odbywać się w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego przy 
uwzględnieniu uwarunkowań objętych ustawą. 
Prawo Zamówień Publicznych.

I byłoby pięknie, gdyby w „Analizie zdolności ob-
sługi zobowiązań w stosunku do wykonawcy zadania 
Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dą-
browie Górniczej – Etap I” tej samej firmy z czerwca 
2013 roku (załączniku do postępowania konkursowe-
go), niespodziewanie nie przyjęto innych założeń dla 
obciążeń finansowych Szpitala i wykonawcy:

•  przedsięwzięcie finansowane jest częściowo przez 
szpital – 21.300.000 złotych, natomiast podstawowy 
ciężar oparty jest o zdolność wykonawcy do finansowa-
nia projektu poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego 
na kwotę 67.050.000 złotych,

•  przyjęty okres spłaty kredytu 15 lat,

•  oprocentowanie kredytu – 5,563% – 29.840.000 zł,

•  marża – 3,5% – 18.774.100 zł

Razem – 115.664.100 złotych!

A to jeszcze nie koniec niespodzianek – p.o. Dyrektora 
Szpitala udzielił 5 sierpnia 2013 roku zamówienia publicz-
nego na roboty budowlane wraz z dostawą sprzętu me-
dycznego na 156.303.497,40 zł!!! Spowodowało to, że rata 
kredytu (na ogólne 180 rat) zwiększyła się z 700 tys. zł na 
ponad 860 tys. zł miesięcznie!

Nikt nie wie, skąd Szpital (który do powyższych opra-

cowań podawał takie dane), przyjął, że przychody np. tylko 
z radioterapii osiągną:

• 15 mln zł w 2014 r.

• 35 mln zł w 2016 r.

• 41,2 mln zł w 2018 r.

natomiast w rzeczywistości – w 2016 roku dostał 0,8 mln 
złotych na teleradioterapię… Ubyło chorych? Czy p.o. Dy-
rektor przyjął, że NFZ kupi wszystko, co ZCO będzie w stanie 
przerobić?

Dla porównania – w 2014 roku centra onkologiczne w 
Częstochowie i Bielsku-Białej miały kontrakt z radioterapii 
na 15 mln złotych (a istnieją już lata całe), Centrum Onko-
logii w Katowicach – 24,6 mln zł, a Centrum Onkologii w 
Gliwicach 104,4 mln zł (dane: Raport dla PTO z 2015 r.)

Czyżby dyrektor Z. Grzywnowicz zakładał, iż istniejące 
ośrodki nie chcą więcej pacjentów i czekają, aż NFZ znajdzie 
kogoś nowego? lub, że nagle podzielą się swoimi chorymi, 
skoro – jak twierdzą autorzy w/w raportu – w woj. śląskim 
nie ma „białych plam”, bo ośrodki są albo na miejscu, albo 
w zasięgu 1 godziny dojazdu od miejsca zamieszkania cho-
rego!

Jak twierdził prezydent Z. Podraza: „Koncepcja osta-
tecznego kształtu Centrum ewaluowała od małego ośrodka 
satelitarnego do pełnoprofilowego ośrodka onkologiczne-
go”. Koszty rosły równie szybko – od 65 mln zł w koncepcji 
z czerwca 2011 roku do 236 mln złotych w kosztorysie z 
maja 2013 r.

Analiza Gov-inwest z 19.11.2012 r., zamówiona przez 
Gminę, zawierała propozycję utworzenia spółki specjalne-
go przeznaczenia (SPV) z udziałem spółki miejskiej MZUM.
PL S.A. (ciekawe!) oraz podmioty prywatne: firmę produ-
kującą budynki medyczne i fundusz inwestycyjny. Spółka ta 
miał sfinansować inwestycję w kwocie 185 mln zł poprzez 
emisję obligacji przychodowych oraz kapitałów własnych 
wniesionych przez partnerów prywatnych. Jak twierdzi 
prezydent „Szczególnym przedmiotem analizy (…) był mon-
taż finansowy zapewniający zrealizowanie inwestycji, bez 
zaangażowania Gminy w jej współfinansowanie jak rów-
nież udzielanie poręczenia któremukolwiek z uczestników 
projektu.”. Ponieważ „Gmina jest preferowanym poręczy-
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cielem”, ten projekt został porzucony.

Najciekawsze jest jednak uzasadnienie rezygnacji z 
tej formy finansowania, przedstawione przez Prezydenta 
Miasta Dąbrowa Górnicza Z. Podrazę (SLD): „Dla rozwiąza-
nia opartego o spółkę celową należałoby znaleźć inwestora 
dysponującego odpowiednim zasobem środków finanso-
wych, skłonnego do ich zaangażowania w projekt w formie 
pożyczki i gotowego do odzyskania nakładów w długim ho-
ryzoncie czasowym. Zagrożeniem takiego rozwiązania było 
przejęcie inwestycji w sytuacji, gdyby Spółka celowa nie 
była w stanie wywiązywać się ze spłaty zobowiązań wyni-
kających z rozliczenia poniesionych przez inwestora nakła-
dów”!!!

Jest to dokładny opis tego, co stało się rok później, gdy 
to nie Gmina bezpośrednio, ale p.o. Dyrektor podjął TAKIE 
RYZYKO w imieniu Szpitala i na jego konto – co będzie kosz-
tować Gminę minimum 136 mln złotych!!! (mówi o tym za-
pis art. 61 ustawy o działalności leczniczej „zobowiązania 
i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i 
należnościami właściwej jednostki samorządu terytorial-
nego”!!!).

Następnym problemem, na który nikt nie zwraca uwa-
gi, a który powtarzają jak mantrę zarówno Prezydent Mia-
sta, jak i p.o. Dyrektor Szpitala oraz Pani Poseł, to popar-
cie idei ZCO przez Ministra Zdrowia, Wojewodę Śląskiego, 
Marszałka Województwa Śląskiego i profesorów Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie. Ale to argument chybiony, bo 
po co wymienieni oficjale mieliby projekt ZCO popierać??? 
Minister Zdrowia ma szpital uniwersytecki z kontraktem, 
który kosztował stanowisko Dyrektora Śląskiego Oddziału 
NFZ Zygmunta Klosę (swoją drogą – kolegi z roku na Wy-
dziale Lekarskim Zbigniewa Podrazy i Beaty Libery-Małec-
kiej). W grudniu 2011 roku dyr. Z. Klosa przyznał kontrakt 
dla oddziału, który… nie istniał, więc w lipcu 2012 roku szef 
śląskiego NFZ podał się do dymisji. Co nie zmienia faktu, że 
na dzień dzisiejszy Szpital Kliniczny nr 5 w Katowicach taki 
kontrakt – po wielkich zawirowaniach – posiada.

Marszałek Województwa Śląskiego po udzieleniu „bło-
gosławieństwa” dla oddziału ZCO w Dąbrowie Górniczej w 
piśmie do Ministerstwa Zdrowia z dnia 20.07.2011 r., zajął 
się Szpitalem im. Leszczyńskiego przy ulicy Raciborskiej w 
Katowicach, gdzie powstało Centrum Onkologii. W listo-
padzie 2012 roku dokonano otwarcia Budynku Centralnej 
Izby Przyjęć (72 łóżka onkologiczne na 3 poziomach) oraz 
Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Inaczej mówiąc – po-
wstała kolejna (po w/w Ceglanej) konkurencja dla naszego 
ZCO SS z Dąbrowy Górniczej.

A co do profesorów Centrum Onkologii w Gliwicach… 
Chcieli oni otworzyć mały ośrodek radioterapii, (patrz sche-
mat zawarty w artykule część I) uzupełniający na terenie 
Zagłębia Dąbrowskiego działalność Instytutu w Gliwicach, a 
tutejszy Triumwirat Dyrektorów Trzech wymyślił sobie (cy-
tując Prezydenta Podrazę) pełnoprofilowy ośrodek onkolo-
giczny… Jakby nie patrzeć – konkurencja, która w dodatku 
brzydko „wyrolowała” śląskich profesorów…

I – podsumowując powyższe – Dyrektorzy Trzej są zdzi-

wieni, że ZCO nie miało kontraktu?! Bylibyśmy zdziwieni, 
gdyby ten kontrakt miało…

Kończąc temat konkurencji i patrząc na nią pod kątem 
badania otoczenia ZCO SS (czego żadna osoba ani firma 
przygotowująca koncepcję ZCO nie wzięła pod uwagę) – 
oprócz Katowic i Gliwic, jak również ośrodka w Częstocho-
wie i Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej, pa-
cjentów z terenu Zagłębia Dąbrowskiego przyjmowały(ują) 
także centra onkologiczne w Krakowie oraz nowe Święto-
krzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.

Jest jeszcze coś, o czym się w ogóle nie mówi – ist-
nieje wiarygodna i niezależna ocena sytuacji „białych plam” 
uwzględniona w raporcie przygotowanym w maju 2015 
roku dla Polskiego Towarzystwa Onkologicznego pn. „Stan 
dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w 
Polsce – analiza i rekomendacje” (dot. woj . śląskiego). Au-
torzy na 7 stronie raportu stwierdzają jednoznacznie: „Je-
dynym województwem bez ‘białych plam’ w zakresie onko-
logii we wszystkich trzech rodzajach leczenia stosowanego 
w tej dziedzinie (tj. leczenie chirurgiczne, chemioterapia i 
leki oraz radioterapia – przyp. autorzy) jest województwo 
śląskie”!!! Gdzie w takim razie te potrzeby, o których bez 
przerwy mówią w raportach NIK Dyrektorzy Dwaj, a przy 
okazji wyborów parlamentarnych Trzeci(a) też?

Tak dla ich (i naszej Mieszkańców Dąbrowy jako głów-
nych sponsorów ZCO) wiadomości – w tym samym raporcie 
(ss. 34-35) oszacowano koszty „utworzenia nowego ośrod-
ka radioterapii” w drodze dyskusji z ekspertami radioterapii, 
„co do bunkra, aparatury i dodatkowego oprzyrządowania 
„standardowego samodzielnego ośrodka” wraz z cenami 
(średnimi rynkowymi za 2015 rok) na (uwaga!) 53-58 mln 
zł (w tym 18 mln zł budowa, 30-35 mln zł aparatura, 5 mln 
zł pozostałe wyposażenie)!!! I to wszystko „przy wyposaże-
niu o wysokim standardzie wg listy” wypunktowanej w tym 
raporcie!

A na koniec jeszcze taka „drobna” uwaga co do kon-
traktu na teleradioterapię, którą „w końcu” ZCO otrzymało. 
Otrzymało nie dzięki rozmowie Z. Grzywnowicza z nowym 
Dyrektorem Śląskiego Oddziału NFZ – jak twierdzi w swych 
wyjaśnieniach p.o. Dyrektor, ale głównie dzięki staraniom 
Posła na Sejm RP Roberta Warwasa przy wsparciu Posła 
na Sejm RP Waldemara Andzela – m.in. u tegoż Dyrekto-
ra NFZ. Jakoś tak się o tym Dyrektorom Trzem zapomina…

Na podsumowanie przytoczmy wnioski NIK wobec 
Szpitala (jako inwestora) i Prezydenta (jako nadzoru). Budo-
wa ZCO nie była działaniem poprzedzonym rzetelną analizą 
zapotrzebowania na świadczenia z zakresu onkologii zgła-
szanego w regionie, lecz miała cechy indywidualnej inicja-
tywy Dyrektora Szpitala, wspartej m.in. przez władze Mia-
sta (czytaj: Prezydenta) i skierowanej na rozwój onkologii 
mającej charakteryzować się wysoką opłacalnością.

Pozyskanie dotacji z Ministerstwa Zdrowia w kwo-
cie 11,5 mln zł posłużyło w tym przypadku, jako uzasad-
nienie do podjęcia inwestycji na kwotę 15-krotnie wyż-
szą, niż jej wartość (wg zawartych umów – 175,9 mln zł), 
bez dokonania rzetelnych wyliczeń co do jej opłacalno-
ści i w formule, która stawia podmiot tworzący (Miasto
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Dąbrowa Górnicza) przed koniecznością ponoszenia dal-
szych nakładów, bez względu na perspektywę ich zwrotu, 
m.in. po to, by nie narazić Szpitala na konieczność zwro tu 
dotacji do Ministerstwa Zdrowia (w przypadku braku wy-
konywania badań w ZCO, skutkujących równocześnie po-
noszeniem kosztów bez odpowiadających im przychodów). 
(…) Dotacja MZ przesądziła o realizacji tej inwestycji i wyge-
nerowała niekorzystne zjawisko, tj. presję czasu.

Budowę ZCO podjęto jednak i prowadzono bez zapew-
nionych źródeł finansowania całości inwestycji, w oparciu 
o nadmiernie optymistyczne szacunki, pomimo braku pew-
ności, że pozyskany zostanie kontrakt z NFZ umożliwiający 
obsługę zobowiązań powstałych w związku z realizacją tej 
inwestycji. Kroki podjęte przez Dyrektora Szpitala, dekla-
racje w tym zakresie, jak również pisma kierowane do Dy-
rektora Śląskiego OW NFZ celem uzyskania kontraktu, nie 
były oparte o obowiązujące przepisy dotyczące kontrak-
towania świadczeń medycznych i do II poł. 2016 roku były 
nieskuteczne (już 14 lutego 2012 roku Dyrektor ŚOW NFZ 
informował p.o. Dyrektora Szpitala, że nie jest planowane 
ogłoszenie dodatkowych postępowań konkursowych, a do-
tychczasowe kontraktowanie zabezpieczają dostęp pacjen-
tów onkologicznych na terenie woj. śląskiego – przyp. aut.).

Niewydolny okazał się system sprawowania przez pod-
miot tworzący nadzoru nad działaniami Szpitala, a Rada 
Społeczna bezkrytycznie opiniowała pozytywnie przedkła-
dane przez Dyrektora Szpitala korekty planów inwestycyj-
nych, nie zwracając uwagi na zawarte w nich dane, infor-
macje i prognozy, i dokonywane w nich często radykalne 
zmiany (od 65 mln do 236 mln – przyp. aut.).

Nadzór Prezydenta w zakresie prowadzonej inwe-
stycji Zagłębiowskie Centrum Onkologii był NIERZETELNY, 
NIEEFEKTYWNY i NIEWYSTARCZAJĄCY dla zapewnienia pra-
widłowej realizacji tego przedsięwzięcia.

Należy zwrócić uwagę, że decyzje o rozpoczęciu przed-
sięwzięcia i jego rozmiarach nie były rzetelnie oszacowane 
i skorelowane z realnymi i precyzyjnie określonymi potrze-
bami w zakresie świadczeń medycznych, a przytaczane 
przez Prezydenta Miasta argumenty odwołujące się do 
mapy potrzeb zdrowotnych (…) nie były znane w chwili po-
dejmowania decyzji o budowie ZCO”!!!

Ale Dyrektorzy Trzej wiedzą lepiej… Ćwierć miliar-
da złotych, które bez sensu ekonomicznego (ale też i bez 
zbytniego zapotrzebowania – patrz wyżej) wyłożymy jako 
Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej na ich pomysł to przecież 
nie ich problem, tylko Gminy…

Dąbrowa Górnicza to jeden z najbogatszych powia-
tów w kraju, ale biorąc pod uwagę zestaw Pomników Pana 
Prezydenta (m.in. Nemo, PKZ, ZCO, Ośrodek dla Niepełno-
sprawnych, Tucznawa, etc.), to nawet ten budżet bez zadłu-
żania się nie da rady funkcjonować.

Jako post scriptum warto przedstawić Mieszkańcom 
Dąbrowy Górniczej, cały korowód postaci publicznych zwią-
zanych z budową i nadzorem nad ZCO, a to:

• Dyrektor(ka) Trzeci(a) – POsłanka poza dwoma pi-
smami i używaniem ZCO jako hasła wyborczego nie 

zrobiła niczego konkretnego dla ZCO (choć była np. 
wiceministrem zdrowia od grudnia 2014 r.); a je-
dynie pozycja sprzęt medyczny z wpisanym płatni-
kiem Ministerstwo Zdrowia na kwoty kilkanaście-/
kilkadziesiąt milionów złotych w planach finanso-
wych Szpitala przedstawianych Radzie Społecznej 
aż do 2014 roku sugeruje, że takie przymiarki były.

•  Rada Społeczna Szpitala dwóch kadencji, tj.:

2010 – 2014 2014 – 2018
Iwona Krupa Iwona Krupa
Ilona Misztal Ilona Misztal
Józef Juroff Kamil Dybich
Krzysztof Tamborek Krystyna Stępień
Bogusława Ciaś Marek Węgrzynowicz

•  Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miej-
skiej Dąbrowy Górniczej kadencji 2010-2014

•  Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej kadencji 
2010-2014

Jako post scriptum drugie – zabawne (tak to ujmijmy) 
rozbieżności w tłumaczeniach Dyrektorów Dwóch co do 
zaistniałych faktów. Na przykład p.o. Dyrektor na posie-
dzeniu Rady Społecznej Szpitala 18 lipca 2013 r. „powia-
domił, iż […] 31 lipca w Warszawie odbędzie się rozstrzy-
gnięcie ogłoszonego postępowania przetargowego na II 
etap (…). Dodał, że kolejnym etapem będzie realizacja 
inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatne-
go i że liczy na zaangażowanie podmiotu tworzącego, 
gdyż Szpital nie jest w stanie udźwignąć wysokości tej 
inwestycji. Informacje te zostały przekazane w sytuacji, 
gdy w ww. postępowaniu przetargowym nie przewidzia-
no trybu PPP”!!!

„Z kolei na sesji Rady Miejskiej 26 marca 2014 r. Pre-
zydent stwierdził: ‘Potwierdzę słowa Pana Dyrektora, 
który mówił tutaj jasno i wyraźnie, żadna praca przed 
rozstrzygnięciem przetargu się nie rozpoczęła’.

Warto także wiedzieć, że NIK zauważa, że już od 4 lip-
ca 2013 r. wykonywano roboty budowlane w budynku 
diagnostyczno-zabiegowym ZCO objęte umową zawar-
tą dopiero 5 sierpnia 2013 r., co potwierdzają zapisy 
‘Dziennika budowy’ tego obiektu”.

Oficjalnie mówi się na to „minięcie się z prawdą”, po-
tocznie…
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P.O. Szpital – czyli dąbrowska „kamieni kupa”…
W Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej na większości tzw. 

funkcyjnych stanowisk pracownicy… PEŁNIĄ OBOWIĄZKI !!!

Mamy tu bowiem:

•  p.o. Dyrektora lek. med. Zbigniew Grzywnowicz

•  Naczelna pielęgniarka – p.o. mgr Agnieszka Kocot

•  na 12 oddziałach (na 17 funkcjonujących) mamy p.o. 
Pielęgniarek Oddziałowych

Pytanie – czy w Szpitalu ktokolwiek pracuje na swoim 
stanowisku, skoro osoby zarządzające szpitalem oraz 2/3 
oddziałowych jedynie pełnią swoje obowiązki?

Wbrew pozorom problem jest głębszy, gdyż po pierw-
sze, art. 49 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej mówi, iż:

„1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsię-
biorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko: 

1. kierownika;
2. zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierow     
nik nie jest lekarzem;
3. ordynatora;
4. naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgnia-
rek;
5. pielęgniarki oddziałowej.

2. Konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot 
tworzący, a na pozostałe stanowiska – kierownik.”

Po drugie – przepis art. 42 § 4 Kodeksu pracy mówi 
o tym, że pracodawca ma możliwość powierzenia pracow-
nikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, bez 
konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków 

pracy lub płacy. Powierzenie pracownikowi innej pracy 
może nastąpić jednak jedynie na okres nieprzekraczający 3 
miesięcy w roku kalendarzowym.

Pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pra-
cę, jeżeli spełnione zostaną łącznie n/w warunki:

• jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy, 
• praca odpowiada kwalifikacjom pracownika, 
• wykonywanie innej pracy nie trwa dłużej niż 3 miesią-
ce w roku kalendarzowym, 
• świadczenie innej pracy nie powoduje obniżenia wy-
nagrodzenia.

Odpowiedź jest prosta i jasna – pomimo ogromnej 
liczby wyroków sądów administracyjnych (wpisz „pełnienie 
obowiązków”), w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
jednoznacznie określających termin pełnienia obowiązków 
na czas 3 miesięcy rocznie oraz konieczność (w przypad-
ku spzoz) przeprowadzenia konkursu na dane stanowisko 
NIKT Z NADZORU nie zareagował na DZIAŁANIA DĄBROW-
SKIEJ LECZNICY!!!
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A nadzór ten  sprawują (?):

•  Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew  
Podraza

•  Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i 
Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Dąbro-
wie Górniczej Patryk Kuzior,

•  Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 
(i jednocześnie Przewodnicząca Rady Społecznej 
Szpitala) Iwona Krupa

•  członkowie Rady Społecznej Szpitala: 

 · Ilona Misztal – przedstawiciel Wojewody 
Śląskiego

 · Kamil Dybich

 · Krystyna Stępień

 · Marek Węgrzynowicz

jak również

•  Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego (w przypadku zarządzeń 
Prezydenta dot. p.o. dyrektora) Krzysztof Nowak

W przypadku dąbrowskiego samorządu (i częściowo nadzoru urzędu centralnego, któ-
rego naczelnik pełni funkcję od roku 2003) sprawdza się zasada, że administracja (samorzą-
dowa Dąbrowy Górniczej) to tylko „kamieni kupa”…

p r z e r w a  n a  r e k l a m ę  t o  z n a c z y  a n t y r e k l a m ę

Antyreklama Dąbrowy Górniczej 
(za pieniądze Gminy….) NAGRODZONA!!!

Dąbrowskie Forum Organizacji 
Pozarządowych w Dąbrowie Górniczej 
postanowiło pokazać Swoje Miasto 
jako miejsce…. delikatnie mówiąc – 
nieprzyjazne ludziom. Na kalendarzu 
widać zrujnowaną starą budowlę, a 
jako „ocieplacze” wizerunkowe widzi-
my Krzywe Molo na Pogorii III oraz Krąg 
Taneczny w Parku Zielona… Masakra.

Gdyby zobaczyli to jacykolwiek 
inwestorzy lub turyści to możemy być 
pewni, że ich noga na dąbrowskiej 
ziemi nie postanie… A pieniądze na 
promocję nie pochodzą z budżetu or-
ganizacji pozarządowych, tylko nad-
zorującego Forum Wydziału Organi-
zacji Pozarządowych i Aktywności 
Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w 

Dąbrowie Górniczej, znaczy się pie-
niędzy Gminy Dąbrowa Górnicza…

Czy ktoś słyszał o większym ab-
surdzie? Właśnie te osoby w sobotę 
20 stycznia br. Pan Prezydent Mia-
sta Zbigniew Podraza na koncercie 
10 tenorów w PKZ uhonorował Zło-
tym Laurem im. Adama Piwowara 
dla „wyjątkowych mieszkańców”…

Czyżby tym sposobem Prezydent określił kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej? Ciekawa koncepcja – 
do zaakceptowania przez Mieszkańców Miasta przy urnach wyborczych…

Gratulujemy pomysłu, Panie Prezydencie!!!
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ROBERT KOĆMA – 
DORADCA CZY REGENT DĄBROWY?

Ten pięćdziesięciolatek to człowiek z dłuuuuugą prze-
szłością samorządową. Pełni wiele funkcji, także publicz-
nych, natomiast nigdzie go nie można spotkać, ba! nie znaj-
dziemy też jego oświadczenia majątkowego (bo doradcy… 
NIE MUSZĄ), a konia z rzędem temu, który widział jego 
podpis na jakimkolwiek dokumencie… Mówi się, że jego 
pisma podpisują naczelnicy, zastępcy Prezydenta, a nawet 
– o zgrozo – sam Główny Lekarz Rolowanej. Prawdziwa 
SZARA EMINENCJA…

Żeby zrozumieć, kim jest, kilka informacji (oficjalnych 
jak zawsze – z tych nieoficjalnych można by stworzyć osob-
ny funpage) na temat Ozdoby Dworu. Robert Koćma jest 
bowiem:

1) Doradcą Prezydenta Dąbrowy Górniczej

2) Prezesem Miejskiego Klubu Siatkarskiego SA – pry-
watnego podmiotu, który otrzymuje największe dotacje na 
działalność sportową w Rolowanej (więcej – http://grzego-
rzjaszczura.pl/?p=8952)

3) Prezesem i wspólnikiem firmy YUNO Sp. z o.o. – 
podmiotu, który tuż po prywatyzacji DAMEL-u kupił jedną z 
jego hal (gratulacje dla nowego właściciela DAMEL-u, który 
sprzedał wymienioną halę tuż po przejęciu udziałów… ;)) i 
tak powstał…. PARK REDEN

4) Przewodniczącym Rady Nadzorczej Dąbrowskie 
Wodociągi Sp. z o.o., w której reprezentuje Gminę, pobie-
rając za to poświęcenie przyzwoitą dietę

itd. itp. (na wspomniany nowy funpage)

 Nie dziwi nas, że jest tylko Doradcą, bo obsłużyć tyle 
stanowisk na raz po godzinach urzędowania nie dałoby 
radę.. I tylko takie pytanie się ciśnie (w związku z powyż-
szym i tym nienapisanym) – czy to jeszcze Doradca Rolowa-
nej, czy już Jej Regent?…

AKTUALIZACJA

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 wrze-
śnia 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządo-

wych (dot. likwidacji stanowisk asystentów i doradców w 
samorządach), p. Robert Koćma od 4 grudnia 2017 roku 
przestał pełnić funkcję Doradcy Prezydenta Miasta Dąbro-
wa Górnicza.

Ale nie stracił możliwości zarobkowych w firmach, na 
które ma wpływ dąbrowski samorząd – w spółce prawa 
handlowego z 86% udziałem Gminy Dąbrowa Górnicza, tj. 
Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o. zrezygnował z prze-
wodniczenia jej Radzie Nadzorczej (ustąpił miejsca Patry-
kowi Kuziorowi, Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właści-
cielskiego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego) i od 
grudnia został członkiem zarządu jako Dyrektor ds. Tech-
nicznych. Buława ciągle w plecaku…

 Wszyscy_Ludzie_Prezydenta_2017

P.S. Taka uwaga praktyczna dla wszystkich Rolowa-
nych – na stronie https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwanie-
podmiotu?t:lb=t wpisując w rubrykę znany KRS i zaznacza-
jąc np. rejestr przedsiębiorców, można się naprawdę wiele 
więcej dowiedzieć o danej firmie, pobierając jej wyciąg z 
KRS-u (np. taki 0000110056). Sprawdźcie na innych KRS-
-ach – to potrafi być fascynująca lektura….

P.S.II. Wysoki stołek – bolesny upadek... Po utracie 
pracy jako Doradcy Prezydenta i Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej dąbrowskich wodociągów, Robert Koćma stra-
cił stanowisko Prezesa Zarządu klubu MKS Dąbrowa Górni-
cza!!! Ciężkie czasy nastały dla bohatera naszego artykułu...
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 Czy  Dąbrowa Górnicza to  ostatni 
komunistyczny bast ion w Polsce?

Od maja 2017 roku Prokuratura Rejonowa Katowice – Północ w Katowicach prowadzi po-
stępowanie przygotowawcze o przestępstwo z art. 256 § 1 k.k. (sygn. PR 1 Ds. 82.2017) dot. 
kwestii legalności publicznego prezentowania symboli komunistycznych, w tym podobizny Le-
nina, jak również ocena zachowania prezydenta Dąbrowy Górniczej, w związku z przebiegiem 
uroczystości Święta Pracy w dniu 1 maja 2017 roku w Dąbrowie Górniczej.

To reakcja pierwszego zastępcy proku-
ratora generalnego, prokuratora krajowego 
Bogdana Święczkowskiego, na manifestację 

pierwszomajową w mateczniku Komuni-
stycznej Partii Polski, w której wziął udział 
Zbigniew Podraza. Sama KPP „zasłynęła” już 
wcześniej swoim wydawnictwem „Brzask”, 
ale do dzisiaj – pomimo wielu wniosków o jej 
delegalizację – niewiele się w tej sprawie nie 
dzieje…

Zbigniew Podraza pozostaje wierny tra-
dycjom swej Partii – w końcu z ramienia So-
juszu Lewicy Demokratycznej pełnił dwukrot-
nie (a raczej 1 i ¼ krotnie) mandat poselski, 
a od 2006 roku jako kandydat dąbrowskiej 
lewicy sprawuje władzę w samorządzie jako 
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. 

Ma także zdolnych następców – zastęp-
ców oraz wsparcie w Radzie Miejskiej w Dą-
browie Górniczej.

Same natomiast ochody „czerwone-
go” święta w Dąbrowie Górniczej są w 
jego przypadku corocznym zwyczajem 
(ciekawe, czy wpisanym w kalendarz pre-
zydencki?) - vide 
dołączone zdjęcia.
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Dąbrowskie Księstwo Śmieciowe
Śmieciowy Biznes, czyli jak to się robi w Dąbrowie Górniczej

Śmieci, a dokładniej – gospodarka odpadami, to świetny interes. Duże pieniądze przeznaczane w budżetach 
samorządów na zbiórkę i przetwarzanie odpadów stwarzają sytuację, gdy na tzw. rynku śmieciowym powstają grupy 
interesów, następuje podział terytorialny między działającymi nań firmami śmieciowymi, powstają też niejasne 
powiązania między biznesem a urzędnikami… Dąbrowa Górnicza nie zostaje niestety w tym wypadku w tyle, a wręcz 
przeciwnie wydaje się, że jest awangardą.

Sprawa śmieci od początku była w Dąbrowie Górniczej 
raczej… dziwna. Świadczy o tym „grzech pierworodny”, po-
wstały przy prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunal-
nej, jednoosobowej 
spółki Gminy, gdzie 
– w wyniku działań 
nieumocowanych 
prawnie przedsta-
wicieli Gminy w za-
rządzie spółki oraz 
radcy prawnego 
ALBA MPGK (będą-
cej jednocześnie Na-
czelnikiem Wydziału 
Prawnego UM w 
Dąbrowie Górni-
czej) – Gmina stra-
ciła kontrolę nad 
działalnością Spółki. 
Najpierw bezpod-
stawnie obniżono 
wartość MPGK z 
10,74 mln złotych 
na 6,5 mln złotych 
(udziały wycenione 
przez konsultantów 
na 102 złotych Gmi-
na w umowie zamieniono na… 50 złotych) i podzielono na 
130.000 udziałów po 50 złotych każdy. ALBA GmbH nabyła 
w przetargu pakiet udziałów w ilości 6.370 udziałów (a więc 
miała udział w ALBA MPGK poniżej 50%) po 218,75 zł za 
udział i zobowiązała się do zainwestowania w ciągu trzech 
lat kwotę 1.250.000 ówczesnych marek niemieckich.

Pomimo uchwały Rady Miejskiej o zgodzie „na prze-
znaczenie części kwoty (powyżej wartości nominalnej) na 
podwyższenie w przyszłości kapitału zakładowego Spółki 
proporcjonalnie do ilości posiadanych przez gminę udzia-
łów”, nie zabezpieczono na to żadnych środków w budżecie 
Miasta na 1996 i 1997 rok (ówczesny Prezydent Miasta Hen-
ryk Zaguła – skąd my go znamy? – nie raczył zwrócić uwagi 
na taki szczegół), a przedstawiciele Gminy zgodzili się przy 
podpisywaniu porozumienia 23.10.1996 r., aby pożyczka 
ALBA GmbH dla ALBA MPGK w wys. 478 tys. złotych (m.in. 
na skomputeryzowanie przedsiębiorstwa) nie była oddana, 
tylko przeznaczona „na jednostronne podwyższenie kapitału 
zakładowego przez wspólnika ALBA GmbH, a to w wys. mak-
symalnej 20%”!!
Jak stwierdziła w protokole Komisja Rewizyjna Rady Miej-
skiej w Dąbrowie Górniczej: „podwyższono kapitał o 535 
tyś. zł i stanowi on obecnie 1.861.000 zł. ALBA GmbH zyska-

ła 505.268 zł, gmina Dąbrowa Górnicza straciła 484.831 zł, 
a pracownicy Spółki stracili 20.445 zł”.

W wyniku przejęcia przez ALBA GmbH udzia-
łów do wysokości 72,3% (doszły jeszcze od-
setki od pożyczki) Gmina utraciła wpływ na 
m.in. powoływanie i odwoływanie członków 
Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, zbycie i na-
bycie nieruchomości czy sposób rozdyspono-
wania zysków. Decyzja z dnie 3.09.1997 roku 
została podjęta przez Prezydenta Miasta Hen-
ryka Zagułę i Zarząd Miasta „wbrew logice i 

bez przymusu wynikającego z wcześniejszych 
zobowiązań prawnych”.

Później już było tylko ciekawiej. 22.10.2001 r. do 
KRS wpisano ALBA MPGK Sp. z o.o., gdzie jedynymi udzia-
łowcami byli Gmina Dąbrowa Górnicza z udziałami wartości 
3.252.000 zł (głównie aport rzeczowy w postaci gruntów) 
oraz ALBA INTERNATIONAL GMBH BERLIN z udziałami war-
tości 3.395.300 zł. Czemu to jest ważne? Bo gdy samorząd 
ma mniej niż 50% udziałów w spółce prawa handlowego, 
to nie musi (i zazwyczaj tego nie robi) przedstawiać żadnych 
sprawozdań finansowych i innych informacji publicznych, 
które w przypadku udziałów większościowych w takich 
spółkach jest zobowiązany udzielać z mocy prawa. Gmina z 
zasady nie powinna mieć takich udziałów, bo wówczas nikt 
z samorządu nie sprawuje pieczy nad mieniem publicznym 
w realizacji celu publicznego, jakim jest na przykład gospo-
darowania odpadami. Do dnia dzisiejszego – choć partne-
rem Gminy najpierw było kilka zmieniających się spółek 
niemieckich, a końcowo jest to ALBA Polska Sp. z o.o. (z 
jedynym właścicielem ALBA INTERNATIONAL HOLDING 
GMBH) – „pilnuje się”, aby ilość udziałów Gminy Dąbrowa 
Górnicza oscylowała w okolicach 48%.

Sama ALBA MPKG Sp. z o.o. zarabia też na gruntach 
wniesionych aportem przez Gminę – w 2007 roku na takim 
gruncie powstało  EXPO SILESIA – Centrum Targowo-Kon-
ferencyjne w Sosnowcu. Teraz też widać wyrówna ne kilka 
hektarów obok siedziby spółki (i spółki matki, tj. ALBA Pol-
ska Sp. z o.o. – swoją drogą ciekawe, kto komu wynajmuje 
lokal na siedzibę?) na ulicy Starocmentarnej 2.

W 2004 roku ALBA przebranżowiła się na działalności 
głównie usługowe (m.in. wynajem, dzierżawa maszyn i urzą-
dzeń oraz budowa i zarządzanie obiektami), choć gospodarkę 
odpadami też miała wpisaną w KRS. W czerwcu 2007 roku w 
ALBA MPGK pojawia się Marek Lipczyk (z wykształcenia ani-
mator kulturalno-oświatowy, następnie polityk PZPR, SdRP, 
PPPP, SLD i biznesmen, jak również mentor obecnego  Pre-
zydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Z. Podrazy – ze wskazania 
którego reprezentuje Gminę w Spółce), a już w sierpniu 2007 
roku ALBA MPGK Sp. z o.o. wygrywa przetarg na „Gospoda
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rowanie odpadami na terenie gminy Dąbrowa Górnicza 
wraz z utrzymaniem czystości”. Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, a następnie powołany 
przez Radę biegły, stwierdziły szereg nieprawidłowości 
(!) związanych z warunkami przetargu, gdzie jedyną firmą, 
która się zgłosiła do przetargu i oczywiście go wygrała, była 
dąbrowska ALBA. Zdaniem kontrolujących warunki przystą-
pienia do przetargu, określone przez dąbrowski magistrat, 
były zbyt restrykcyjne i spełnić je mogła faktycznie tylko 
ALBA MPGK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Takimi wymogami były:

•	 lokalizacja zaplecza firmy w promieniu 25 
km od centrum Dąbrowy Górniczej (Placu Wolno-
ści 1),

•	 posiadanie 60-cio osobowego zespołu 
ludzi do realizacji zadań stanowiących przedmiot 
przetargu oraz

•	 przedstawienie określonych bardzo wy-
sokich kwotowo referencji.

Tymczasem, np. jeden z dużych zakładów oczyszczania 
i wywozu nieczystości, który teoretycznie mógłby przystą-
pić do przetargu, miał swoją siedzibę o ok. 4 km dalej, niż 
chcieliby tego dąbrowscy urzędnicy. Wymóg dotyczący 60-
cio osobowej załogi, zdaniem komisji rewizyjnej, także nie 
ma podstaw w sytuacji, gdy zamawiający dopuszcza podz-
lecanie uzgodnionych prac. Jeśli zaś chodzi o wymagane re-
ferencje, nawet ALBA z trudem przekroczyła żądane przez 
dąbrowskich urzędników kwoty.

Kontrolujący przetarg mieli także inne wątpliwości. 
– „Zachodzi przypuszczenie, że w związku z brakiem upo-
ważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań 

finansowych, do kwoty nie większej niż 30 mln zł, zostały 
podjęte działania przekraczające udzielone uprawnienia” 
– czytamy we wnioskach pokontrolnych. Tymczasem, prze-
targ ten ogłoszony został na kwotę ponad 43 mln zł, a do-
piero w późniejszym etapie zmniejszono wysokość świad-
czonych usług do kwoty 30 mln zł.

Ale UOKiK orzekł, że nie może podjąć działań w tej 
sprawie, bo… się przedawniło. I tak sytuacja została zalega-
lizowana przez Prezydenta Zbigniewa Podrazę.

Następna sprawa związana była z Lipówkami, tj. skła-
dowiskami śmieci. ALBA MPGK Sp. z o.o. na zlecenie Miasta 
Dąbrowa Górnicza zarządza Składowiskiem Odpadów „Li-
pówka 1”, które od 31.12.2009 r. do 31.12.2015 roku było 
w fazie rekultywacji. Ciekawsza historia wiąże się z całkiem 
nowym składowiskiem Lipówka II. Budowa składowiska od-
padów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych to koszt 35.486.000 złotych (plus 
jego rewitalizacja za 1.024.400,00 zł w latach 2005-2007), a 
w grudniu 2012 roku nastąpiło przekazanie majątku Lipów-
ki II do ALBA Sp. z o.o. za… 18.000.000 złotych. 50% spa-
dek wartości takiej inwestycji w ciągu 4 lat zadziwia… Jak 
wynika z dokumentów, budowa składowiska, jako zadania 
inwestycyjnego, rozpoczęła się w 2002 roku, czyli jeszcze za 
kadencji prezydenta M. Lipczyka (i trwała do 2008 roku). A 
w 2015 roku ALBA MPGK Sp. z o.o. zaczyna (według wpisu 
w KRS) prowadzić działalność związaną z odpadami niebez-
piecznymi…. Rok wcześniej, w wyniku uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego instalacja mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów „Lipówka II” otrzymała status in-
stalacji regionalnej (RIPOK) dla Regionu II.
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Polityka Mieszkaniowa, czyli ucieczka Lewicy do przodu 
Pseudolewica dąbrowska bierze się znowu za coś, o czym niestety ma słabe pojęcie. Od początku sprawowania 

władzy przez Pana Prezydenta Z. Podrazę (SLD), sytuacja w zakładzie budżetowym, jakim jest Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej nie ulega poprawie, żeby nie powiedzieć w związku z ostatnim wyrokiem sądu WSA 
w Gliwicach, że się pogarsza, a przypominając jednocześnie o ostatniej kontroli RIO (z grudnia 2010 r.).

Wyjaśniając:

- jeżeli chodzi o wyrok WSA w Gliwicach (IV SA/Gl 
391/17 z dn. 13.11.2017 r.), to jego sentencja potwierdziła 
moje (a także wojewody!) zastrzeżenia co do nieprawidło-
wości Statutu MZBM z dnia 26 maja 2011 r. w kontekście 
ustaw o samorządzie gminnym i gospodarce komunalnej. 
Sąd w szczególności podważył zapis § 3 pkt 2. Statutu „Pro-
wadzenie administracji zleconej a w szczególności komplek-
sowej obsługi wspólnot mieszkaniowych.”

- wystąpienie pokontrolne RIO w Katowicach z dnia 
19.04.2011 r. wskazywało dyrektorowi I. Adamczykowi o 
konieczności wzmożenia działań dotyczących terminowego 
regulowania zobowiązań przez MZBM, wzmocnienia nad-
zoru w zakresie zamówień publicznych (w szczególności 
ustalania wartości zamówień publicznych) czy w zakresie 
przestrzegania ustawy o finansach publicznych. Niestety 
dalej nie wygląda to najlepiej.

Zadłużenie wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem 
Rb-Z) MZBM do wspólnot mieszkaniowych, które na 
30.09.2006 r. wynosiło  5,6 mln zł, na koniec 2017 r. zbliża 
się do 4,0 mln zł. A istnieje w sposób permanentny. Świad-
czy o tym także zadłużenie z końca 2008 r. wynoszące 15,3 
mln zł czy na koniec 2011 r. 4,0 mln zł. MZBM jest zadłużony 
przez wszystkie lata sprawowania władzy przez Pana Prezy-
denta Z. Podrazę. 

Co zastanawiające, sytuacja ta ma miejsce przy cią-
głym dofinansowywaniu działalności MZBM. Dotacje 
przedmiotowe do tegoż zakładu budżetowego przekazane 
z budżetu miasta  wynoszą bowiem przykładowo: 2008 rok 
– 3,0 mln zł, 2009 rok – 13,4 mln zł, 2011 rok – 4,3 mln zł czy 
2014 rok – 1,8 mln zł. W okresie od 2006 r. do 28.10.2016 r. 
wyniosły one sumarycznie 37,4 mln zł.

Trzeba podkreślić, że istnienie tego zadłużenia jest nie-
uczciwe w stosunku do mieszkańców tych wspólnot. Tym 
bardziej, że jak wynika z jednej z odpowiedzi na moją inter-
pelację Pana Prezydenta, nie ma zaległości wobec wspól-
not zarządzanych przez innych zarządców niż MZBM. Przy 
okazji nasuwa się wniosek dla mieszkańców, dających się 
„kiwać” takiemu zarzadzaniu przez MZBM (już abstrahuję 
tutaj od jej nielegalności w świetle wyroku WSA), aby po-
wiedzieć im DOŚĆ! 

Zaległości istnieją wobec wspólnot zarządzanych 
przez MZBM, czyli dokładnie jest robione to, czego za-
bronił wyrok sądu WSA, tzn. prowadzenia działalności 
przynoszącej zysk przez zakład budżetowy! Prezydent i 
Rada Miejska zamiast podjąć działania naprawcze skiero-
wali wniosek kasacyjny do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie. Byleby odwlec w czasie wyrok na 
MZBM. Przynajmniej moim zdaniem tak jest. Potrwa to
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jakiś czas, a w tym czasie lewica zastosuje ucieczkę do przo-
du, jak jest napisane w tytule. Polega to na wprowadze-
niu nowej polityki mieszkaniowej, zupełnie nie patrząc, że 
stara jest nie zakończona – fakt, że nieudana. Jak wynika 
z ostatnio przedstawionego przez Pana Prezydenta Z. Pod-
razę (SLD) sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miejskiej 
(01.10.2017 r. – 31.12.2017 r.), zawiesił on realizację uchwa-
ły nr VI/82/11 z dn. 30.03.2011 r. dotyczącej zadania „Budo-
wa mieszkań komunalnych”. Kolejka oczekujących olbrzy-
mia, sięga już prawie 800 potrzebujących rodzin, a lewicowi 
radni dodatkowo zmniejszają budżet na budowę budynków 
mieszkalnych na lata 2018-2020 o 11.260.000,00 zł! (druk 
nr 15 dot. zmian w WPF na lata 2018-2023). Tu można do-
dać, że wspomniana kolejka rośnie, a liczba mieszkańców 
miasta znacząco maleje. Za rządów Pana Z. Podrazy liczba 
mieszkańców zmniejszyła się z 126 tysięcy do 115 tysięcy, 
co jest znamienne.

Pan Prezydent tłumaczył mi to „odważne” posunię-
cie na komisji budżetowej nową(!) polityką mieszkaniową 
w Gminie. Ale dlaczego ma ona być finansowana z innych 
pieniędzy, prawdopodobnie z kredytów pobieranych przez 
nowo powołane spółki (jakie?), np. TBS oraz - w tym wy-
padku oczywiście - także wkładami finansowymi zaintere-
sowanych (?!), ilu z listy oczekujących, raczej niemajętnych, 
będzie na to stać?, czy przeprowadzono kalkulacje w tym 
temacie? 

Ponadto należy pamiętać, że wspomniana uchwała 
nie została nawet uchylona, a z planowanych 200 mieszkań 
wybudowano tylko 31 mieszkań komunalnych (w Ząbko-
wicach na ul. Armii Krajowej i to dopiero w 2017 r.)! Tak 
myślę, że może dlatego, że tych mieszkań i tak nie uda się 
zbudować przed jesiennymi wyborami, nie wspominając 
o tym, że zadłużenie innych podmiotów nie wlicza się do 
zadłużenia budżetu Gminy – czyli znowu, jak w przypadku 
budowy oddziału ZCO w szpitalu miejskim można poszaleć! 
A trzeba tu przypomnieć także, że zadłużenie Gminy jest 
olbrzymie, na koniec 2018 r. ma wynieść 340 mln zł. Ile wy-
niesie to nie wiadomo. Na ostatniej sesji deficyt budżetu 
został powiększony o prawie 10 mln zł! Tu przypominam, że 
obejmując stery finansów Dąbrowy Górniczej w 2006 r. Pan 
Prezydent był „do tyłu” po Prezydencie Jerzym Talkowskim 
jedynie na „głupie” 40 mln zł.

Z drugiej strony Pan Pre-
zydent nie rozpoczął przecież 
jeszcze kampanii wyborczej. 
Na razie potrafi tylko zarzucać 
wszystkim innym, że rozpoczę-
li kampanię, a on pozostaje 
taki zagubiony…

Niech podsumowaniem 
lewicowych działań w temacie 
polityki mieszkaniowej w na-
szym mieście będzie komen-
tarz jednego z mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej:

„Nawet pies powinien mieć 
budę, ale nowa lewica lepiej 
chroni zwierzęta od ludzi. Ni-
komu nie chodzi tu o jakieś 

warunki standardowe, ale minimum ludzkiego traktowa-
nia. A oni chcą przyjmować uchodźców płacąc im dwa razy 
tyle niż własnym obywatelom łamiąc zasadę ordo caritats 
. Lewica jest wyrzutkiem (niereprezentatywnym) własnego 
społeczeństwa, a nie jego wyborczą emanacją, dzięki takiej 
ordynacji i pertryfikacji neoliberalnej mentalności. Propa-
ganda w postaci 2 bloków socjalnych za 4 lata, dla nielicz-
nych wybranych. Jesteście gorsi od gadów, bo zbieracie tru-
py bezdomnych z ulicy, nawet abstrahując od ich winy, bo 
nie wszyscy ponoszą za to odpowiedzialność. I wy chcecie 
być w UE. Kasta prezydenta, nie mająca nic wspólnego z 
kapitalizmem - na którego się tak ochoczo powołuje - przy 
pomocy swoich popieraczy uważa, że jak ma większość to 
wszystko może. Niech zobaczy w jakich warunkach żyją lu-
dzie w blokach socjalnych w Lipskach na Sadowej, jak eks-
terminuje się bezdomnych, co roku przybywa ok. 50 w D.G. 
Przecież to niewiele 25% mieszkańców których nie stać na 
wprowadzanie dyrektyw niedostosowanych do możliwości 
materialnych, 8% poniżej minimum biologicznego. Kłam-
stwa, za którymi się chowacie, bo nie potraficie powiedzieć, 
że 25-30% społeczeństwa nie stać na wprowadzenie dyrek-
tyw takich jak w UE. Za to na pierwszym planie przy po-
mocy swoich popieraczy realizujecie fantazje brukselskich 
stowarzyszeń i fundacyjek przekładanych na dotacje do 
kwietniczków, ścieżynek, fontann i innych nie pierwszopla-
nowych potrzeb.”.
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Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S.Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej to specyficzny 
szpital. Placówka zarządzana od  12 lat przez pełniącego obowiązki dyrektora Zbigniewa Grzywnowicza bije kolejne rekor-
dy w różnych dziedzinach. 80 mln złotych straty w latach 2014-2017 czy też budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii 
to sztandarowe przykłady – ale oczywiście niejedyne. Toczące się śledztwa prokuratorskie jedynie potwierdzają tę teorię.

Ostatnich kilka przykładów potwierdza „wyjątkową” 
jakość zarządzania placówki służby zdrowia – choć, czy le-
czenie pacjentów jest jej głównym działaniem, to już sami 
Państwo sobie na to odpowiedzcie…

Pacjencie – lecz się sam
W piątek 19 stycznia 2018 r. Szpital pracował…. w sys-

temie ostrodyżurowym, tj. nieczynne były pracownie dia-
gnostyczne i poradnie. Strajk czy wyłączyli prąd? Nic z tych 
rzeczy – działo się tak w związku ze świętem w sobotę dnia 
6 stycznia i dniem wolnym, który odbierali pracownicy Szpi-
tala. Szkoda, że (niemal) wszyscy w tym samym dniu – a 
ludzie schorowani lub niebędący w stanie bezpośredniego 
zagrożenia życia musieli czekać… 3 dni (z weekendem), aby 
skorzystać z porady lekarza czy diagnostyki!

Jak rozumiemy, chorowanie należało po prostu prze-
łożyć – zamiast rozplanować dyżury poszczególnych pra-
cowni i poradni tak, aby to dobro pacjenta było prioryte-
tem… Ale jaki menadżer, taki szpital.

Oddział geriatryczny

Przykład drugi – pod koniec ubiegłego roku, wraz z 
przyjęciem Programu Naprawczego przez radę miejską, p.o. 
dyrektora dąbrowskiego szpitala zapowiedział m.in. uru-
chomienie nowego oddziału. 2 stycznia tego roku otwar-
cie oddziału geriatrycznego zakomunikowano na stronach 
internetowych ZCO, informując, że jego utworzenie jest 
jednym z elementów stworzenia wszechstronnej opieki se-
nioralnej.

Super – tyle że oprócz pełniącej obowiązki dyrekcji… 
nikt nie wie, że ten oddział powstał, ba! jeśli takowy twór 
się pojawił, to jest (będzie) on komercyjny! Dlaczego? Bo 
nikt do tej pory nie pofatygował się do Narodowego Fundu-

szu Zdrowia, aby taki fakt zgłosić i ewentualnie zapytać, czy 
ten będzie miał na to środki!

Oprócz faktu medialnego – oddział nie istnieje… A 
starsi Mieszkańcy Miasta, których miał diagnozować i ota-
czać wszechstronną opieką, nie mogą wiedzieć, że nawet za 
własne pieniądze się nie będą mogli tam leczyć – bo dzia-
łalność komercyjna w placówce publicznej jest zakazana!

„Zamienił stryjek siekierkę na kijek”

No i ostatni (choć nie najmniej ważny) fakt. Jak wiemy, 
Szpital w Dąbrowie Górniczej „wymienił się” kontraktami 
okulistyki na laryngologię z Powiatowym Zespołem Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie i Czeladzi – a jak 
twierdzą dyrektorzy szpitali, że o ile „zabiegi wykonywane 
na okulistyce są dobrze płatne i przynoszą szpitalowi zysk, o 
tyle laryngologia takich kokosów już nie gwarantuje„.

To jednak nie koniec tej sprawy, bo z ZCO… zniknął 
sprzęt do okulistyki! Mikroskop operacyjny okulistyczny 
Moller HI R900A z 2008 roku oraz Funduskamera CF-1 
Canon z zestawem komputerowym z grudnia 2011 roku – 
wartość początkowa 290.000,00 złotych, wartość aktualna 
– 94.900,00 złotych. Zniknął, bo nikt, kto chciałby taki (czy 
też konkretnie – ten) sprzęt kupić, o niczym nie miał prawa 
wiedzieć!!!

Jak to możliwe? Najkrótsza możliwa odpowiedź brzmi 
tak:

• uchwałą z października 2011 r. Rada Miejska w Dą-
browie Górniczej uchwaliła zasady zbywania sprzętu 
medycznego. Par. 3 pkt 6 mówi, iż „Zbycie majątku 
trwałego ruchomego następuje w drodze publiczne-
joferty zbycia umieszczanej co najmniej na stronie 
internetowej samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej„

Szpital Widmo
bez chorób, oddziału i sprzętu
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•	 uchwałą z października 2017 r. ta sama Rada Miej-
ska… skreśliła tenże punkt z w/w „Zasad zbywania 
(…)” poprzez dodanie pkt. 7, który przedmiotowy 
punkt anulował

•	 już 6 listopada 2017 r. Prezydent Dąbrowy Górniczej 
Zarządzeniem Nr2104.2017 wyraził zgodę Dyrek-
torowi Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpi-
tal Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie 
Górniczej na zbycie majątku trwałego ruchomego, 
tj. wyżej wymienionego mikroskopu i funduska-
mery do operacji okulistycznych bez co najmniej 
umieszczenia na stronie internetowej!!! Cicho, 
skrycie i bezpiecznie dla zainteresowanych stron…

Można? Oczywiście! To, że wymiana kontraktów dla 
ZCO SS była co najmniej bez sensu, to jedna sprawa, ale 
że sprzęt, o którego istnieniu zapomniano w momencie 
dobijania targu „wyprowadzono” (po angielsku) tylnymi 
drzwiami – to zwyczajna granda!

A może to słynna „trzecia droga” (trawersując To-
ny’ego Blaira) w zarządzaniu, wdrażana przez pełniącego 
obowiązki dyrektora Szpitala pod okiem i za wiedzą Pre-
zydenta Miasta?

Czy Szpital-Widmo bez prowadzenia porad i 
diagnostyki, bez oddziału i ze znikającym sprzę-
tem – to przyszłość naszej służby zdrowia?!

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanowiła odesłać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwi-
cach dot. stwierdzenia nieważności prowadzenia komercyjnego administrowania / zarządzania wspólnotami mieszkanio-
wymi przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych z uwagi na nielegalność statutu MZBM – do kasacji przez Naczelny 
Sąd Administracyjny.

Problem w tym, że Prezydent 
Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew 
Podraza doskonale wie, że wyroki są-
dów administracyjnych są dosyć jed-
noznaczne w tej sprawie…. Ale patrząc 
na liczbę osób, które mogą się czuć 
oszukiwane (bo tam, gdzie wspólnota-
mi zarządza MZBM, jest dług, a gdzie 
kto inny administruje – a MZBM tylko 
reprezentuje Gminę we wspólnotach 
– długu NIE MA) – PRZEDŁUŻANIE 
STANU FAKTYCZNEGO do czasu po 
wyborach jest jak najbardziej rozsąd-
ne dla Władz Samorządu…

Dla zainteresowanych członków 
Wspólnot Mieszkaniowych – dwa 
zdania z jedenastostronnicowej sen-
tencji wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach (sygn. 
IV SA/Gl 391/17):

„Sąd stwierdza, że prowadzenie 
administracji zleconej, w tym kom-
pleksowa obsługa wspólnot mieszka-
niowych nie wchodzi w zakres dzia-
łalności o charakterze użyteczności 
publicznej.

[…] Działalność polegająca na 
obsługiwaniu nieruchomości innego 
podmiotu stanowi działalność komer-
cyjną, niezależnie od przyjętych zasad 
zlecania i wynagradzania.”.

Zarządzanie przez MZBM wspól-
notami mieszkaniowymi w Dąbrowie 
Górniczej jest więc z mocy prawa nie-
legalne!!! Po uprawomocnieniu się 

wyroku nowi administratorzy/zarząd-
cy wspólnot będą mogli wystąpić do 
MZBM (reprezentantującego Gminę) o 
zwrot zaległych kwot – a są one nie-
małe.

Po opisanych na naszym portalu 
www.rolowanadabrowa.pl sprawie za-
dłużenia Gminy u Wspólnot na kwotę 
(aktualnie) ponad 3 milionów złotych 
oraz potwierdzonych informacjach o 
prowadzonych kilku śledztwach pro-
kuratorskich w sprawie MZBM w Dą-
browie Górniczej to kolejny dowód 
na problem, jaki ma samorządowy 
zakład budżetowy i nadzorujący go 
(współdziałający z nim?) Prezydent 
Miasta Dąbrowa Górnicza z legalno-
ścią podejmowanych działań.

MZBM zarabia na zarządzaniu – choć (wg WSA) nie może…
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Pałac Kultury Zagłębia
Pałac Kultury Zagłębia – najbrzydszy i najbardziej nieużytkowy z zabytków Dąbrowy Górniczej 

(oświetlenie tylko w nocy maskuje pierwsze wrażenie). Jest to budynek absolutnie nieekonomicz-
ny i nieefektywny architektonicznie – 1.900 m kwadratowych to hole i korytarze wobec 4.700 m 
kwadratowych całej powierzchni użytkowej, tzn. że 40,43% powierzchni służy do komunikacji! Brak 
choćby docieplenia ścian, co po odnowieniu nie zmniejszyło kosztów utrzymania. A odnowiona ele-
wacja przypomina już tę sprzed renowacji i tylko wieczorna iluminacja póki co zmienia ten widok…

Trzeba wiedzieć, że w Dąbrowie Górniczej znajduje się 
6 obiektów, wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z usta-
wą o ochronie zabytków:

•	 Pałac Kultury Zagłębia

•	 Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Anielskiej

•	 Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego 
(na Górce Gołonoskiej)

•	 Kaplica w Trzebiesławicach

•	 Kaplica w Ujejscach

•	 Młyn wodny z XVIII wieku na Ratanicach

Za kwotę wydaną na remont PKZ, tj. 66.871.153,00 zł 
(trzeba tu wiedzieć, że na to przedsięwzięcie wzięty został 
kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 50 mln zł 
do spłacenia do 2026 roku) możnaby spokojnie wyremon-
tować pozostałe. A co wówczas stałoby się z Pałacem? No 
cóż, kilometr dalej powstał hotel za podobną sumę, który 
zresztą – jako jedyny z pieniędzy prywatnych inwestorów 

– może być w przyszłości także traktowany jako jeden z po-
mników Prezydenta Podrazy (bez urazy dla tychże inwesto-
rów), bo zmiana planu zagospodarowania parku Hallera z 
przeznaczeniem na hotel nastąpiła już za czasów Głównego 
Lekarza Rolowanej w… 2008 roku. A mógł powstać w cen-
trum 

Można dyskutować, czy zamiast remontu trzeba było 
sprzedać teren w środku Miasta – zamiast 67.000.000 zł 
na minusie przyniósł by kilkanaście milionów wpływów 
do kasy miejskiej… Wybudowanie lub adaptacja sali wi-
dowiskowej z estradą i ekranem filmowym (choćby przy 
Muzeum Sztygarka czy MOPT) zmieściłaby się spokojnie w 
kwocie uzyskanej za sprzedaż działek w samym sercu Mia-
sta…!!! Ostatecznie na większość imprez możnaby wynaj-
mować pomieszczenia np. kina HELIOS w centrum POGO-
RIA – 9 milionów rocznie na utrzymanie PKZ-tu (wzrost o 
1,5 mln zł w ciągu ostatnich 3 lat) zmniejszyłoby się i tak 
diametralnie…

Ale jak Pomnik, to pomnik...



Strona 25ROLOWANA DĄBROWA

Pomniki Prezydenta Dąbrowy Górniczej
Każdy chciałby przejść do historii, zaistnieć w niej, zapisać swoją obecność na dłużej niż jedno życie… Większość 

ludzi swoim życiem, pracą, dokonaniami zapisują się w pamięci ludzi, którzy dla uhonorowania osiągnięć tych wybitnych 
osobowości upamiętniają ich m.in. poprzez fundowanie tablic czy stawiania pomników. Niektórzy jednak idą na skró-
ty – najbardziej znany z tego w regionie jest generał Jerzy Ziętek, który za publiczne pieniądze zrobił wiele dobrego dla 
współczesnych i przyszłych pokoleń z najbardziej znanym Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Mamy i współczesnego Ziętka – Prezydenta Dąbrowy 
Górniczej Zbigniewa Podrazę. Na początek lista tych po-
mników, a w portalu fakty o ich powstaniu i funkcjonowa-
niu:

1. Zagłębiowskie Centrum Onkologii (Szpital Specjali-
styczny im. Sz.Starkiewicza) – 182 819 899,57 zł (stan 
na 31.12.2016 r.) plus prawie 80 mln złotych strat 
Szpitala za lata 2014-2018

2. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełno-
sprawnych – 73.789.466,24 zł

3. Pałac Kultury Zagłębia – 66.871.153,00 zł (plus circa 9 
mln zł co roku)

4. „Nemo – Wodny Świat” Sp. z o.o. – co najmniej 
68.000.000,00 zł (plus średnio 3 mln złotych co roku)

5. Pogoria III – krzywe Molo i Promenada + Park Zielona 
(CSiR) – 24.500.000,00 zł

6. Tereny inwestycyjne w Tucznawie – 142.248.295,07 zł 
do 2018 roku (do końca 2016 r. 82 216 085,37 zł)

7. Zielona Mobilność – przewidywana kwota 
96.021.324,85 zł do 2020 roku (i marzenia o 85% dofi-
nansowaniu z funduszy europejskich)

RAZEM – 736 632 263,26 zł !!!

Drogie te pomniki, Panie Prezydencie… Pra-

wie 5 ton złota, według aktualnego kursu (ok. 900 kg 
więcej niż wyliczyliśmy rok temu). Szanowni Państwo radni, 
a może by prawdziwy pomnik z tego kruszcu? Figura pre-
zydenta zajmowałaby mniej miejsca i generowałaby mniej 
strat (żadna ze wspomnianych inwestycji nie przynosi 
dotąd zysków, tylko chwałę p. Podrazie). A przydomek Mi-
das na pewno pozwoliłby mu wejść do historii Mamy na-
wet lokalizację – wymiana pomnika przed Pałacem Kultury 
Zagłębia.

Ale to i tak nie wszystko – istnieją kredyty i pożycz-
ki, zadłużenia, zobowiązania wekslowe naszych zakła-
dów budżetowych, spółek prawa handlowego z udziałem 
Gminy, np. zobowiązania pozabilansowe MZUM.PL na 
46.530.435,82 zł, zadłużenie MZBM wymagalne do wspól-
not na koniec 2015 r. 2.851.734,64 zł (obecnie w granicach 
3,6 mln zł) itd., itp. Prawdziwe Bizancjum…



ROLOWANA DĄBROWAStrona 26

NEMO – FINANSOWE ZOMBIE
Podsumowując wydatki z budżetu Dąbrowy Górniczej na aquapark należy stwierdzić, że wykonawca Mitex S.A. zbudował 
aquapark za circa 30 milionów złotych kredytu, a Gmina – aby NEMO normalnie funkcjonował – wydała nań do tej pory 
(pieniężnie) ok. 56 mln zł (i płaci dalej) :

•	 1.000.000,00 zł – spłata części poręczenia udzielone-
go spółce „NEMO Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” 
Sp. z o.o. w Banku Ochrony Środowiska (na 30 mln 
złotych)

•	 29.000.000,00 zł – kredyt w Nordea Bank (umowa 
kredytowa nr ZP/183/WNK/07 z 6 grudnia 2007 r.) na 
reszty w/w poręczenia Gminy

•	 5.718.404,67 zł koszty obsługi kredytu (marża, prowi-
zja i oprocentowanie) z Nordea Bank

•	 642.200 zł na nabycie udziałów od PWiK Sp. z o.o. – 
11.03.2014 r.,

•	 1.994.200,00 zł nabycie udziałów od Eiffage Budow-
nictwo Mitex S.A. – 2013 r.

•	 1.014.000,00 zł nabycie udziałów od „Nemo-Invest-
ment” Sp. z o.o. – 2013 r.

•	 5.000.000,00 zł podwyższenie kapitału spółki – 2015 
r.

•	 1.000.000,00 zł podwyższenie kapitału spółki – 2016 
r.

•	 2.800.000,00 zł podwyższenie kapitału spółki – 2017 
r.

•	 plus wartość nieruchomości wniesiona aportem przy 
założeniu Spółki w 2000 roku – 6.474.000,00 zł

•	 plus udziały odkupione w 2001 od wspólnika Mosto-
stal Zabrze Holding S.A. – 1.000.000,00 zł

RAZEM –55 642 804,67 zł (stan na 31.12.2017 r.)

Plus absolutnie wirtualne (jak stwierdziła sama Skarbnik 
Miasta Pani J. Bronikowska–Radosz na posiedzeniu Komi-
sji Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 3 lutego 2014 roku) 
14.211.032,21 zł odsetek od udzielonej przez Gminę dla 
„Nemo” pożyczki – razem z kwotą długu (do spłacenia 
28.779.892,32 zł) zamieniona na udziały.

A żeby było ciekawiej - Aquapark NEMO (wg raportu NIK 
z 2015 roku) realizował zadanie własne gminy w zakresie 
rekreacji i w 2002 roku wymagał poniesienia nakładów in-
westycyjnych w wysokości 53.659.100,00 złotych.

Rodzi się pytanie – dlaczego koszt oddania tego parku wod-
nego w grudniu 2003 roku wyniósł jedynie 30 mln złotych?! 

Kto i kiedy miał doinwestować Aquapark na pozostałe 23,6 
mln złotych?! Z tej historii wynika, że od początku miała to 
być najprawdopodobniej Gmina Dąbrowa Górnicza...

Ale może po kolei w ekspresowym skrócie (więcej na www.
rolowanadabrowa.pl w artykułach „Lanie wody” i „Nemo – 
finansowy trup”):

W 2000 roku Marek Lipczyk, ówczesny prezydent Dąbro-
wy Górniczej zawiązał w imieniu Gminy z inwestorami pry-
watnymi (Nemo-Investment Sp. z o.o., Mostostal Zabrze 
Holding S.A.) oraz spółką komunalną PWiK Sp. z o.o., firmę 
„Nemo – Wodny Świat” Sp. z o.o. - aporty były tam tak licz-
ne, że w rezultacie zabrakło pieniędzy, aby wybudować fi-
zycznie obiekt Aquaparku! Spółka „Nemo – Wodny Świat 
Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. na wybudowanie aquaparku 
wzięła 30.000.000,00 zł kredytu inwestycyjnego z Banku 
Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy kredytowej 
nr 20/2002/1 z dnia 22.04.2002 r., z którym związana jest 
sprawa poręczeń, zawartych w następujących dokumen-
tach:

•	 Pismo Prezesa Zarządu MITEX S.A. z dnia 
25.06.2001 r., w którym MITEX S.A. zobowiązuje 
się do poręczenia kredytu bankowego w kwocie 
30.000.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji „Park 
Wodny” w Dąbrowie Górniczej do zakończenia bu-
dowy, tj. 30.06.2003 r. (faks z dn. 10.07.2001 r.!)

•	 Uchwała Nr XLV/764/2001 Rady Miejskiej w Dąbro-
wie Górniczej z dnia 04.07.2001 r. (porównaj datę 
z datą faksu powyżej!) w sprawie udzielenia porę-
czenia kredytu Spółce „Nemo Wodny Świat Dąbro-
wa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Gór-
niczej 30.000.000,00 zł na okres 01.01.2004 r. do 
31.12.2010 r. W kolejnej uchwale Rady Miejskiej Nr 
XXVI/519/2004 z dnia 26 maja 2004 roku termin 
ten został przedłużony do 30 kwietnia 2019 roku.

•	 Przeprowadzona w 2003 roku kontrola Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Katowicach wykazała 
nieprawidłowości polegające na braku określenia 
w dokumentach wartości poręczenia .„W poro-
zumieniu z dnia 22 kwietnia 2002 roku zawartym 
pomiędzy Dąbrową Górniczą a Bankiem Ochrony 
Środowiska, na podstawie którego miasto udzie-
liło poręczenia Sp. z o.o. „Nemo – Wodny Świat” 
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zamieszczono jedynie zapis, iż jednym z zabezpie-
czeń zwrotu udzielonego kredytu jest poręczenie 
miasta. Tak więc podpisanie porozumienia bez 
określenia wysokości poręczenia nie odzwiercie-
dlało w pełni treści podjętej przez Radę uchwały.
Udzielanie poręczeń bez precyzyjnego określenia 
ich kwot narusza postanowienia art. 52 ust. 2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych, zgodnie z którym poręczenia i gwa-
rancje jednostki samorządu terytorialnego udziela-
ne są do określonej kwoty.”

•	 W dniu 25 sierpnia 2004 roku Rada Miejska w 
uchwale Nr XXX/588/2004 przyjęła do wiadomości 
i zaakceptowała zmianę sposobu zabezpieczenia 
zwrotności kredytu udzielonego „Nemo – Wodny 
Świat” w formie poręczenia cywilnego, poprzez 
zwolnienie z tego zabezpieczenia Sp. z o.o. „Nemo 
– Investment” z siedzibą w Czeladzi w okresie od 1 
maja 2011 roku do ostatecznego terminu spłaty 
kredytu. Ciekawostką jest, że w pażdzierniku 2006 
roku, gdy „Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” 
Sp. z o.o. przestało spłacać kredyt, „Nemo-Invest-
ment” sp. z o.o. nie musiała go solidarnie z Gmi-
ną Dąbrowa Górnicza spłacać... A konia z rzędem 
temu, kto odnajdzie na BIP Urzędu Miejskiego 
w Dąbrowie Górniczej cytowaną w tym punkcie 
uchwałę Rady Miejskiej.

Z datą 14.08.2001 r. MITEX S.A. stał się generalnym wyko-
nawcą budowy kompleksu Aquaparku. Jako CIEKAWOSTKA: 
był to trzeci kontrakt tej kieleckiej firmy (aktualnie Eiffage 
Budownictwo Mitex S.A.) dla Gminy Dąbrowa Górnicza za 
(krótkiej przecież) kadencji Marka Lipczyka jako Prezydenta 
- obok budowy hali widowiskowo-sportowej w Parku Hal-
lera oraz Centrum Administracji (którego spłatę zakończo-
no wyrokiem sądu dopiero w 2016 roku).

Budowa największego (wówczas) w województwie ślą-
skim parku wodnego przez Mitex S.A. zakończono w dniu 
30.12.2013 roku. „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” 
Sp. z o.o. spłacało kredyt od 2004 do 2006 roku – później 
przestało i rozpoczęła się ekonomia finansowa wg Zbignie-
wa Podrazy, od 2006 roku Prezydenta Miasta Dąbrowa Gór-
nicza.

Bank BOŚ S.A. z dniem 8.11.2006 roku przedłożył Prezyden-
towi Miasta wymagalnych 10 sztuk weksli in blanco podpi-
sanych przez Prezydenta M. Lipczyka i Wiceprezydenta K. 
Bobrowskiego z kontrasygnatami ówczesnej Skarbnik Mia-
sta B. Słonki na 30 mln złotych (z odsetkami 35.150.470,70 
zł).

Opinia prawna Kancelarii Korczyński and Grochalski dla 
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z 15 listopada 2006 
roku jest POZYTYWNA dla obrony finansów Gminy, gdyż 
m.in.

•	 sugerowano Prezydentowi podjęcie próby uchyle-
nia się „od skutków czynności prawnej (zapłaty) 
na podstawie art. 86 k.c. i na zasadzie art. 88 k.c., 
polegającej na udzieleniu poręczenia przez Gminę 
Dąbrowa Górnicza wskutek podstępu banku oraz 
kredytobiorcy, polegającego na tym, że udzielony 

został kredyt podmiotowi nie mającemu zdolno-
ści kredytowej i na podstawie niewiarygodnego 
biznesplanu, a zaplanowane zostało wyłudzenie 
poręczenia Gminy, która od początku traktowa-
na była jako dłużnik główny” – aby to udowodnić, 
należało „złożyć zawiadomienie (do prokuratury) o 
popełnieniu przestępstwa polegającego na wyrzą-
dzeniu szkody w mieniu Gminy oraz wyłudzeniu od 
Gminy poręczenia celem uzyskania dokumentów z 
akt kredytowych banku, a pochodzących od kredy-
tobiorcy tj. „Nemo”

•	 podważała ważność zobowiązania z tytułu awala 
wekslowego, gdyż jako podmiot na wekslu wymie-
niony był Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – 
a więc podmiot nie mający osobowości prawnej 
(jest nim Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza)!!! 
„W przypadku nieważności poręczenia Gminy 
– zgodnie z art. 7 prawa wekslowego – odpowie-
dzialność z tytułu poręczenia poniosą osoby pod-
pisane na tym wekslu za Urząd Miejski”!!!

A efekt? Zbigniew Podraza jako Prezydent Miasta spła-
ca 1.000.000,00 złotych poręczenia oraz przekonuje Radę 
Miejską w Dąbrowie Górniczej do uchwalenia spłaty zobo-
wiązania wobec BOŚ w wysokości 29.000.000,00 zł (dokła-
dając kwotę 5.718.404,67 zł jako koszty obsługi zaciągnię-
tego na ten cel przez Gminę kredytu) – pomimo sprzeciwu 
części radnych i posła PiS.

48 168 804,67 zł – taką kwotę (najprawdopodobniej – 
wszystko ostatecznie zależałoby od wyników śledztwa 
prokuratorskiego i wyroków sądu) zaoszczędziłaby Gmina 
Dąbrowa Górnicza, gdyby Zbigniew Podraza, Prezydent 
Miasta, chciał być prawdziwym gospodarzem i widział 
przede wszystkim interes finansowy Dąbrowy Górniczej!

Jego decyzja wiązałaby się jednak bezpośrednio z ewentu-
alną odpowiedzialność cywilną osób podpisanych pod 10 
sztukami weksli własnych in blanco kredytobiorcy („Nemo 
– Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o.) poręczonych 
przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górnicza dla kredytu w wy-
sokości 30.000.000,00 złotych za cały okres kredytowania, 
tj.

•	 b. Prezydenta M. Lipczyka

•	 b. Wiceprezydenta K. Bobrowskiego

•	 b. Skarbnik Miasta B. Słonki

I to te osoby mogły (wg przywołanej opinii prawnej 2006 
r) ponieść odpowiedzialność z tytułu poręczenia za Urząd 
Miejski, a więc osobę prawną nieistniejącą!

Jako post scriptum - istniała również inna możliwość roz-
wiązania problemu, bowiem w dniu 31.10.2006 r. zarząd 
„Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o. złożył 
w Sądzie Rejonowym w Katowicach wniosek o ogłoszenie 
upadłości obejmującą likwidację majątku dłużnika. Poło-
wa wartości sprzedanego majątku przypadłaby Gminie jako 
udziałowcowi – a o resztę zobowiązań można by było powal-
czyć w sądach, co i tak kosztowałoby co najmniej kilkana-
ście milionów złotych mniej, niż w chwili obecnej...
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Opłata adiacencka wraca jak bumerang!
Temat opłat adiacenckich dla ponad 4.000 gospodarstw domowych na terenie Dąbrowy Górniczej, głównie terenów 

zielonych, tj. dla około 15 tysięcy Mieszkańców Miasta wbrew pozorom i wynikom sesji nadzwyczajnej w dniu 28 lutego 
2018 r. nie jest zakończony.

Opłata adiacencka to ukryty podatek, który trzeba zapła-
cić miastu za to, że dzięki inwestycjom poczynionym przez 
gminę wzrosła wartość danej nieruchomości. To różnica 
między wartością nieruchomości przed wybudowaniem 
nowych urządzeń infrastruktury technicznej czy odda-
nia do użytku drogi a wartością, jaką nieruchomość ma 
po ich wybudowaniu. A w Dąbrowie G. do 2014 roku 
trwało porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
za 502 mln zł, po której zakończeniu zaczął się kosz-
mar „uszczęśliwionych” Mieszkańców… Tak dla 
ścisłości należy zaznaczyć, że istnieje tak-
że druga opłata adiacencka dotycząca 
dokonania scalenia lub ewentualnie 
podziału działki. Ale ta została czuj-
nie zmniejszona przez radnych z 
30% do 5% w kilka miesięcy po jej 
uchwaleniu zgodnie z pierwotnie 
przyjętą maksymalną ustawową 
stawką, tj. propozycją Pana Pre-
zydenta Z. Podrazy.

Ale po kolei. W 
maju 2008 roku na 
sesji Nr XXVII/08 
Rady Miejskiej w 
Dąbrowie Górni-
czej  na wniosek 
Prezydenta Miasta 
Dąbrowa Górnicza 
Zbigniewa Podrazy 
przegłosowano opłatę 
adiacencką w wysokości 50% 
wzrostu wartości nieruchomo-
ści z tytułu wybudowania urzą-
dzeń infrastruktury technicznej 
(np. kanalizacji). Z obecnych Rad-
nych Rady Miejskiej byli za tym:

•	 Krystyna Szaniawska

•	 Ryszard Harańczyk

•	 Zbigniew Łukasik

•	 Wiesław Wiekiera

•	 Agnieszka Pasternak

a PRZECIWKO:

•	 Grzegorz Jaszczura

•	 Edward Bober

Stronnictwami politycznymi to ujmując (jest rok 2008) za 
maksymalną 50-procentową stawką było SLD, TPDG, SIO, 
a przeciw UPR, PO, PIS i Nasza Dąbrowa.

Minęło lat 7

– i w Strzemieszycach, Gołonogu, Ząbkowicach, Tworzniu 

czy Pogorii Władze Dąbrowy Górniczej rozpoczęły egzeku-
cję opłat adiacenckich od mieszkańców. I tak jest do dzisiaj 
– od kilku do nawet kilkunastu tysięcy MUSI zapłacić każdy 
Dąbrowianin, który miał (nie)szczęście być właścicielem 
działki przy ulicy z nową kanalizacją – nawet tej, na której 
nie ma domu i nie ma możliwości skorzystania z „dobro-
dziejstw” kanalizacji (takie i inne przykłady można znaleźć 
w petycji Samorządnych Strzemieszyc).

Najciekawsze (i najsmutniejsze dla przymuszanych do 
płacenia Mieszkańców Dąbrowy Górniczej) jest to, że…  tak 
wcale nie musi być! Jak widać na przykładach sąsiednich miej-
scowości – Zagłębiowskie miasta (i nie tylko) niekorzystają 
z takiej możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów.

Takiego samego zdania jest również Kancelaria Sejmu, 
a dokładniej jej Biuro Analiz Prawnych!!! Jest tam napisane 
m.in.:

„(…) w orzecznictwie sądów administracyjnych prze-
waża pogląd, że organ wykonawczy gminy (wójta, burmi-
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strza lub prezydenta miasta) może odstąpić od naliczania 
opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń in-
frastruktury technicznej (np. kanalizacji) pomimo obowią-
zywania uchwały rady gminy ustalającej stawkę opłaty 
adiacenckiej (sic!).

Również w literaturze przedmiotu przeważa stanowi-
sko, iż obciążenie opłatą adiacencką z tytułu wybudowania 
urządzeń infrastruktury technicznej mieści się w zakresie 
uznania administracyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż 
wydaje się, że jest możliwa rezygnacja przez organ wyko-
nawczy gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) 
z naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. kanalizacji) w 
sytuacji, gdy obowiązuje uchwała rady gminy ustalająca 
stawkę opłaty adiacenckiej.”

A co na to twórca całego zamieszania, Prezydent Po-
draza? Pismem swojego zastępcy stanowczo stwierdził, że 
„nie możemy przystać na przedstawioną przez Pana (posła 
RP Roberta Warwasa – przyp. aut.) propozycję zaniecha-
nia wszczynania nowych postępowań lub zawieszania już 
aktualnie prowadzonych w zakresie naliczania opłat adia-
cenckich„!!! 

Ponieważ „wykładnia obowiązujących przepisów 
dotyczących naliczania opłat adiacenckich nie jest jedno-
znaczna i nie daje jednoznacznej odpowiedzi” – co właśnie 
w w/w opinii BAS zostało udowodnione!!!

Takie było stanowisko Pana Prezydenta właści-
wie do dnia 20.02.2018 r., kiedy to radni: G. Jaszczu-
ra, J. Reszke i K. Zagajska złożyli projekty uchwał w 
sprawie unieważnienia uchwały Rady Miejskiej Nr 
XXVII/426/08 z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie usta-
lenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który na-
stąpił w wyniku wybudowania urządzeń infrastruk-
tury technicznej ze zmianą wprowadzoną w uchwale  
Nr X/221/2015 z dnia 9 września 2015 w 
sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej Nr XXVII/426/08 z dnia 28 maja 
2008 roku oraz wprowadzenia stawki procentowej opła-
ty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infra-
struktury technicznej oraz w sprawie wystosowania apelu 
do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o skorzystanie 
z możliwości odstąpienia od naliczania i poboru opłaty 
adiacenckiej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
który nastąpił w wyniku wybudowania urządzeń infra-
struktury technicznej.

Pan Prezydent nagle się przebudził (po dziesięciu la-
tach!!!) i w tempie ekspresowym złożył wniosek o sesje 
nadzwyczajną z jednym punktem merytorycznym, tzn. 
projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXVII/426/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 
28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki pro-
centowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości, który nastąpił w wyniku wybudowania 
urządzeń infrastruktury technicznej.

O niedopracowaniu tekstu projektu uchwały świadczy 
choćby fragment opinii radcy prawnego urzędu i pana pre-

zydenta:

„Wzmiankowana powyżej uchwała zakłada uchylenie 
jej ze wsteczną mocą obowiązującą tj. od dnia 30 lipca 2008 
r. Rozwiązanie to spotyka się z negatywnymi wyrokami są-
dów administracyjnych […]”

i dalej:

„Również uchylenie uchwały w sprawie ustalenia sta-
wek procentowych opłaty adiacenckiej bez jednoczesnego 
wprowadzenia innej stawki zostało zakwestonowane w 
wyroku WSA w Gliwicach z dnia 28.02.2007 r. […]”.

Trudno być optymistą przy takich zastrzeżeniach. Pan 
Prezydent co prawda po 10 latach przyznał jakby, że opłatę 
pobierać może - co nie znaczy, że musi, ale jaki będzie efekt 
przyjęcia takiej uchwały (nota bene tym razem wszyscy rad-
ni, włącznie z tymi co w 2008 roku byli za stawką 50% zagło-
sowali za tzw, uchyleniem tej stawki!) - musimy poczekać. 

Czy jeżeli stwierdzimy, że dzieje się tak z powodu zbli-
żających się na jesieni wyborów samorządowych to napi-
szemy nieprawdę? Może warto pamiętać, kto tak łatwo 
zmienia zdanie o 180 stopni? Kto działa koniunkturalnie?

Reasumując, Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej tak nie-
sprawiedliwie doświadczeni tą horrendalną daniną, znowu 
muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwój wypad-
ków. Dla wielu z nich – tych, którzy już otrzymali pisma od 
Pana Prezydenta - to niepotrzebny stres, niepokój o przy-
szłość i nawet problemy finansowe.

Naprawdę jedynym pewnym rozwiązaniem jest zmia-
na prezydenta na nowego, nie obciążonego przeszłością.

Głównym autorem skandalicznej uchwały adiacenckiej 
w 2008r jest prezydent i uzależnieni radni z SLD, TPDG i PO. 
Z uwagi na przewidywaną klęskę w zbliżających się wybo-
rach prezydent wykonał świadomie ruch szachisty; poddaje 
laufra, ale zadaje szacha radnym opozycji i mieszkańcom. 
Aktualnie jego przegrana sytuacja grozi patem. . . Wyco-
fuje propozycje trojga najaktywniejszych radnych opozycji 
(obrońców poszkodowanych) i sam składa niekompletną, 
rzekomo cudowną, propozycję unieważnienia skandalicznej 
uchwały adiacenckiej z sekwestracją 50%, opłaty od wzro-
stu wartości rynkowej nieruchomości po wykonaniu inwe-
stycji. Zgodnie z prawem prezydent nie ma szans na unie-
ważnienie uchwały z 2008r, przespał czas na modernizację, 
stosuje podstępny zabieg i odwołuje się do Wojewody z 99% 
pewnością odmowy. W następstwie odwoła się do WSA. I o 
to prezydentowi chodzi, aby swoją nieudolność, pazerność 
przenieść na PiS . . . O sobie będzie pisał, przed wyborami, 
jaki jest wspaniały, jak ,,walczył” o dobro mieszkańców, tyl-
ko ci radni PiS i Pani Radna, oraz wojewoda, rząd, oraz par-
lament są winni z dalszymi epitetami. Sprawa się powtarza 
z osiągnięciem zwłoki w czasie, aż do wyborów jak w przy-
padku skandalicznego statutu MZBM. Zauważyłem trójkę 
W S P A N I A Ł Y C H aktywnych radnych i kilku nieudaczni-
ków na najwyższym poziomie, ale zamocowanych siedzeń, 
winowajców 50% opłaty adiacenckiej. NIE damy się nabrać 
na ten numer; NIE Z NAMI TAKIE NUMERY towarzysze rzą-
dziciele. Prezydencie, szukasz zwłoki czasu do wyborów a co 
mają czynić ,,dłużnicy”; czekać ? na co ?, na odpowiedź Wo-
jewody, czy sądu, a może na licytacje nieruchomości przez 
komornika ?
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Dług Dąbrowy Górniczej
BUDŻET WYBORCZY, CZYLI JAK Z DŁUGÓW ZROBIĆ MEGADŁUGI

Jak łatwo zauważyć z poniższego zestawienia, ostatnie zwycięstwo wyborcze zostało po prostu 
„kupione” – nastąpił bowiem gwałtowny wzrost długu (rok do roku) o 130 mln złotych (73%) przy 
ponad miliardowym budżecie w roku wyborów samorządowych 2014!!!

Rok  Wielkość długu
2008   72 593 044,00 zł
2009   49 102 028,00 zł
2010   48 762 120,00 zł
2011   82 023 546,91 zł
2012 169 969 999,54 zł
2013 176 929 734,00 zł
2014 306 885 637,30 zł
2015 300 338 263,87 zł
2016 280 299 701,80 zł
2017 298 176 108,99zł
2018 334 321 178,55 zł
2019 305 357 459,11 zł
2020 276 542 446,67 zł

W następnych wyborach w Dąbrowie Górni-
czej w 2018 roku też podobna sytuacja, stawia się 
jednak na jakość ? – 60 mln złotych nowego kre-
dytu przy budżecie ledwie 772 mln złotych; defi-
cyt budżetowy to „głupie” 70 mln zł. Czy Miesz-
kańcy jeszcze bardziej zacisną pętlę wokół swoich 
szyi wybierając znowu lewicowego przedstawi-
ciela do wydawania ich przyszłych przychodów?



Strona 31ROLOWANA DĄBROWA

PERPETUUM MOBILE
CZYLI SPOSÓB NA SAMOFINANSOWANIE WODOCIĄGÓW…

Ta historia będzie krótka, ale pouczająca. W 2002 roku urzędujący wówczas prezydent Dąbrowy Górniczej Marek 
Lipczyk doszedł do wniosku, że potrzebuje w budżecie Gminy circa 30.000.000,00 zł. Jednak – nie będąc w tak dobrej 
sytuacji jak obecny Gospodarz Gminy, występujący o wielokrotnie wyższe kwoty do Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 
nie poszedł do banku po kredyt czy pożyczkę, tylko znalazł inny sposób. Wraz ze swym zastępcą T. Sołtysikiem sprzedał w 
ramach prywatyzacji Niemcom z RWE Aqua GmbH część wodociągów dąbrowskich za około 33 mln zł. Konkretnie było to 
34% udziałów uprzywilejowanych do pobierania 51% (!) dywidendy. Było to w kwietniu 2002 r. Warunki sprzedaży? Hmm… 
Porozumienie Wspólników oraz Biznes Plan utajniono na 10 lat! A było co ukrywać…

•	 Wysokość w/w dywidendy była ustalo-
na kwotowo w przedmiotowym biznes-planie do 
2026 roku na 3 mln złotych rocznie (w wypadku 
mniejszego zysku, pozostałą część miała dopłacić 
Niemcom Gmina).

•	 Oprócz tego RWE Aqua Gmbh mia-
ła otrzymywać jeszcze co roku równowartość 
355.000 EURO za przekazywane know how, czyli… 
do końca nie wiadomo czego.

•	 Inwestycje (cel prywatyzacji) były finan-
sowane ze środków własnych PWiK sp. z o.o., a 
nie inwestora.

(dane z Opinii Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji 
Akademii Ekonomicznej Sp. z o.o. w Poznaniu z 2004 roku)

Za mniej więcej tyle samo Gmina po 12 latach (za 
kwotę ponad 31 mln złotych w maju 2014 roku) odkupiła 
udziały od niemieckiej spółki, wypłacając w tzw. międzycza-
sie sporo milionów złotych dywidendy RWE Aqua GmbH. 
Przeglądając dane liczbowe można dojść do wniosku, że 
były to odsetki od quasi-kredytu, biorąc pod uwagę wypła-
cane kwoty (dane bez roku 2014, gdzie brak informacji na 
BIP Urzędu Miasta w DG):

2003 rok –    304 727,04 zł
2004 rok – 2 397 301,92 zł
2005 rok – 3 162 032,64 zł
2006 rok – 2 792 250,00 zł
2007 rok – 3 274 450,92 zł
2008 rok – 3 274 450,92 zł
2009 rok – 3 274 450,92 zł
2010 rok – 3 365 388,00 zł
2011 rok – 3 462 053,40 zł
2012 rok – 3 365 388,00 zł
2013 rok – 3 673 285,20 zł

Razem sama dywidenda z Dąbrowskich 
Wodociągów Sp. z o.o. (wcześniej PWiK sp. z 
o.o.) dla RWE Aqua Gmbh za lata 2003-2013 
wyniosła co najmniej 32.345.778,96 zł, czyli 
średniorocznie równowartość 8,88% z udzia-
łów o wartości 33.123.000,00 zł! Kredyty in-
westycyjne wychodzą taniej…

W tym samym czasie Gmina sama sobie 
(czyli z powrotem do budżetu Miasta) wy-
płaciła pozostałą część dywidendy (oprócz 
udziałów załogi, oczywiście). Jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że dywidenda jest wypłacana 
z zysku po opodatkowaniu (czyli, że trzeba 

wykazać większy zysk, żeby po opodatkowaniu CIT-em móc 
wypłacić udziałowcom dywidendę), a dopłata (na podsta-
wie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków) stanowi przychody przed opodatkowa-
niem, to cała ta operacja wygląda na prawdziwe finansowe 
perpetuum mobile!

WYDATEK (dopłata) = DYWIDENDA (minus poda-
tek)!!! 

Ciekawostką bowiem jest fakt, że ten sam mechanizm 
dopłat zastosowano nawet za rok 2015, w którym Gmina 
dysponowała już 86,34% udziałów (reszta to udziały tzw. 
pracownicze)…

Gdyby nie prywatyzacja, a wodociągi funkcjonowały-
by jako spółka komunalna lub zakład budżetowy realizujący 
zadanie własne Gminy, zaoszczędzono by dopłaty w całej 
wysokości (łącznie z częścią przeznaczoną na podatek) – a 
to przełożyłoby się bezpośrednio na koszt opłat mieszkań-
ców za wodę i ścieki.

Poprzez bowiem wspomniany na wstępie biznesplan, 
aby Gmina nie dopłacała do opcji braku zysku w określonej 
w tym dokumencie wysokości, ceny wody najprawdopo-
dobniej ustalano wg wzoru:

koszty PWiK Sp. z o.o. + podatek od zysku + dywidenda

ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków

Ale to jest właśnie gospodarka finansowa włodarzy 
Dąbrowy Górniczej, którą widać także choćby w „NEMO-
-Wodny Świat…” czy PM MZUM.PL. S.A.
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Na wesoło

4 czerwca 1989 upadła komuna. Upadła na cztery łapy.

Prezydent DG jest konsekwentny.
Gdy mówi, że nie da – to nie da.
Gdy mówi, że da – to mówi.

Dziesięć przykazań ma 279 słów.
Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych 300 słów.
Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie przewozu cukier-
ków karmelkowych 25 911 słów.

– Gdzie powstaje najwięcej dowcipów politycznych?
– Tam, gdzie z władzą nie ma żartów.

– Panie Marszałku, a jaki program tej partii?
– Najprostszy z możliwych. Bić k.... i złodziei, mości hrabio!
(Rozmowa hrabiego Skrzyńskiego z Piłsudskim na temat 
możliwości założenia przez Piłsudskiego partii politycznej.)

– Jak podwyższyć poziom opieki medycznej w kraju?
– To proste. Niech absolwenci akademii medycznych przez 
pierwsze trzy lata po obronie leczą swoich wykładowców.

Z życia p.o. pielęgniarek oddziałowych szpitala w Dąbrowie 
Górniczej
w środku nocy jedna z w/w w szpitalu budzi pacjenta.
– Co się stało? Pyta zaspany chory.
– Zapomniał pan wziąć tabletki na sen.

Dwóch malców siedzi w piaskownicy i dyskutuje:
– Mój tata jest najszybszy na świecie!
– A wcale że nie!
– A wcale że tak! Jest urzędnikiem. Pracuje codziennie do 
piątej, a w domu jest piętnaście po czwartej

Napis na drzwiach szefa:
– Na wazelinę trzeba zasłużyć!

Wiadomości:
Dziś została przez policję spacyfikowana manifestacja ma-
sochistów.
Jeszcze nigdy obie strony nie miały tyle frajdy z pałowania.

Zapisywał się góral do Partii. Pytają go:
– Był pan kiedyś w jakiejś bandzie ?
– Nie, przysięgom, to pierwszy roz!
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