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2 MLD Z  NA TVP 
ZAMIAST NA WALK  Z RAKIEM

 – Te pieni dze powinny tra   

do s u by zdrowia. Co roku s y-

szymy o tysi cach zachorowa  

na raka. Dla wielu osób taka dia-

gnoza brzmi jak wyrok. Jako par-

lamentarzy ci musimy walczy  

o to, aby leczenie onkologicz-

ne by o odpowiednio do  nanso-

wane. Tylko w ten sposób mo e-

my pomóc ludziom, którzy wal-

cz  o swoje ycie

 – Jednak tak naprawd  cho-

dzi o to, aby media publiczne mo-

g y wydawa  pieni dze na kolejne 

festiwale disco polo i ordynarn  

propagand . To, co wyprawiaj  

dziennikarze na garnuszku preze-

sa Jacka Kurskiego jest trudne do 

zaakceptowania. Z tych progra-

mów wylewa si  pogarda i niena-

wi  w stosunku do ludzi, którzy 

my l  inaczej ni  zwolennicy Pra-

wa i Sprawiedliwo ci –  – Trudno uwierzy  w to, e 

w cz owieku opcji rz dz cej mo-

e by  tyle pogardy w stosunku 

do drugiego cz owieka. Ten rod-

kowy palec zosta  pokazany nie 

tylko pos om Koalicji Obywatel-

skiej, PSL czy Lewicy, ale wszyst-

kim tym, którzy chcieli, aby te 

pieni dze przeznaczy  na lecze-

nie najbardziej potrzebuj cych

 – Ale to oczywi cie k amstwo. 

Przyk adów zwi zanych z proble-

mami chorych na raka wcale nie 

trzeba daleko szuka . Radomskie 

Centrum Onkologii wci  nie mo-

e uzyska  kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na wykony-

wanie bada  PET, które w szybki 

sposób potra   wykry  nowotwór. 

Chorzy z Radomia i ziemi radom-

skiej zamiast bada  si  na Wacynie 

musz  je dzi  do Kielc, odzi czy 

Warszawy. To absurd 

POS OWIE PIS PRZECIWKO 
RADOMSKIM POPRAWKOM

 – 100 mln z  na radomski szpi-

tal to suma, która pozwoli aby na 

remonty kolejnych oddzia ów, po-

radni, zakup sprz tu medycznego, 

a tak e popraw  jako ci leczenia 

pacjentów. Z kolei 10 mln z , które 

tra  yby do Pionek, mia yby wp yw 

na ochron  ycia i zdrowia miesz-

ka ców. Razem z Robertem Ko-

walczykiem, burmistrzem Pionek, 

by em na sk adowisku nitrocelulo-

zy. Kilkaset metrów od tego miej-

sca wybudowano domy. Usuni cie 

tej niebezpiecznej substancji jest 

obowi zkiem pa stwa

 - Najbardziej dziwi  si  pos o-

wi Andrzejowi Kosztowniakowi, 

który najpierw zag osowa  „za” 

wsparciem dla Pionek oraz budo-

w  cie ki rowerowej, a by  „prze-

ciw” do  nansowaniu dla Radom-

skiego Szpitala Specjalistycznego. 

Jako by y prezydent Radomia sam 

doskonale zna potrzeby tej lecz-

nicy, a mimo to zag osowa  prze-

ciw. Nie rozumiem takiego zacho-

wania. To politycy PiS w kampanii 

samorz dowej obiecywali, e je-

li miasto rozpocznie budow  od-

dzia u rehabilitacji, to oni pomog  

w znalezieniu zewn trznych fun-

duszy. Kiedy przyszed  czas na to, 

aby wywi za  si  ze swoich obiet-

nic, to zamiast okaza  lojalno  

swoim wyborcom, mieszka com 

Radomia i powiatu radomskiego, 

pokornie zastosowali si  do naka-

zów prezesa swojej partii. Trud-

no b dzie tym politykom wyja ni  

swoje zachowanie 

100 MLN Z  NA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY, 10 MLN Z  NA USUNI CIE NIEBEZPIECZNEGO SK ADOWISKA NI-
TROCELULOZY W PIONKACH ORAZ 15 MLN Z  NA BUDOW  CIE KI ROWEROWEJ ZE SKARYSZEWA DO I Y –  TAKIE PO-
PRAWKI DO BUD ETU PA STWA NA 2020 ROK Z O Y  KONRAD FRYSZTAK, POSE  ZIEMI RADOMSKIEJ.

#Bud et2020
#poprawkiKO

100 mln z  na Radomski Szpital 

Specjalistyczny

10 mln z  na usuni cie niebezpiecznego

sk adowiska nitrocelulozy w Pionkach

15 mln z  na budow  cie ki rowerowej 

ze Skaryszewa do I y

     PRZECIWKO

Marek SUSKI, Andrzej KOSZTOWNIAK,

Anna KWIECIE , Agnieszka GÓRSKA,

Rados aw FOGIEL, Dariusz B K
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     PRZECIWKO

Marek SUSKI, Andrzej KOSZTOWNIAK,

Anna KWIECIE , Agnieszka GÓRSKA,

Rados aw FOGIEL, Dariusz B K
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KLAWO JAK CHOLERA! 

Jak mówi , mog o 
chodzi  o wypranie 
pi ciu milionów 
z otych. Akurat pi  
baniek mia a wy udzi  
ma  a vatowska 
zainstalowana 
w Ministerstwie 
Finansów, gdy Marian 
by  tam ministrem 
i tropi  te s ynne ma  e 
vatowskie, o których 
legendy od lat premier 
Morawiecki opowiada.

Najdro sza, jak mówi , 
konwencja w historii 
naszej polityki, nie 
da a nic. Za kup  
kasy pokazano 
efektowne opakowanie 
z pró ni  w rodku. 
Ju  nast pnego dnia 
z wydarzenia nikt nie 
pami ta  nic. 
Wci  w gór  stercza  

rodkowy palec 
Lichockiej.

Pomy le , e to ledwo 
pocz tek kampanii, 
a ju  taki bajzel.  
Jak to mówili 
w pewnym znanym 
gangu? Egon. Klawo 
jak cholera!

Obserwator DeDe

NAJPIERW MIA  BY  PLAN A, POTEM PLAN B I PLAN C. D UGO MY LELI, A  WYSZED  IM Z TEGO PLAN CBA, W EFEKTACH ZUPE -
NIE PODOBNY DO... D. ALE PO KOLEI.
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DWORCE W PIONKACH 
DO REMONTU

 - Ka dego dnia z tych dwor-

ców korzystaj  setki osób. Po-

dró uj  kolej  do swoich miejsc 

pracy, urz dów lub placówek me-

dycznych. W XXI wieku czym  

normalnym powinno by  to, aby 

dworce kolejowe w takim mie cie 

jak Pionki by y nowoczesne. Dla-

tego w tej sprawie skierowa em 

interpelacj  do ministerstwa in-

frastruktury

 - W ramach inwestycji w obu 

budynkach dworcowych zosta-

nie wykonana wewn trzna termo-

modernizacja, zostan  tak e wy-

remontowane dachy. Dworce zy-

skaj  równie  now  elewacj , zo-

stan  kompleksowo wymienio-

ne okna oraz drzwi 

 - Razem z Robertem Kowal-

czykiem, burmistrzem Pionek, za-

biegamy o obie sprawy w mini-

sterstwie infrastruktury. Chcemy, 

aby te wa ne dla mieszka ców in-

westycje zosta y zrealizowane jak 

najszybciej. Liczymy na przychyl-

no  ministerstwa w tej sprawie

DWORCE KOLEJOWE PIONKI G ÓWNE I PIONKI ZACHODNIE DOCZEKAJ  SI  WRESZCIE MO-
DERNIZACJI. O REMONTACH OBU BUDYNKÓW MÓWI O SI  OD WIELU LAT, JEDNAK NIC 
Z TYCH ZAPOWIEDZI NIE UDA O SI  DO TEJ PORY ZREALIZOWA . O POMOC W TEJ SPRAWIE 
ZOSTA  POPROSZONY PRZEZ W ADZE GMINY I MIASTA PIONKI POSE  KONRAD FRYSZTAK. 

ZREWITALIZUJ  WIE OWIEC PO RWT
 - Na problem z tym obiektem 

zwróci em uwag  ju  kilka lat te-

mu jako wiceprezydent Radomia. 

Po wielu spotkaniach z u ytkow-

nikami budynku, zapad a decy-

zja o remoncie wykonanym przez 

Skarb Pa stwa. Teraz wys a em 

w tej sprawie interpelacj  do Mi-

nisterstwa Finansów. Okaza o 

si , e remont budynku przy uli-

cy Struga ma zosta  zrealizowa-

ny dzi ki do  nansowaniu z unij-

nych pieni dzy pochodz cych 

z Programu Operacyjnego In-

frastruktura i rodowisko 2014 

– 2020

"AGROTECHNIK” 
BEZ INWESTYCJI

 - Niestety, ale po raz kolej-

ny okaza o si , e deklaracje rz -

dz cych by y tylko pustymi obiet-

nicami. W sprawie radomskie-

go „Agrotechnika” wys a em in-

terpelacj  do ministra rolnic-

twa i rozwoju wsi. Minister Jan 

Krzysztof Ardanowski odpisa , e 

to dyrektor szko y w ramach swo-

jego bud etu decyduje o inwesty-

cjach. Te s owa mo na zinterpre-

towa  tylko w jeden sposób – na 

razie nie b dzie pieni dzy na roz-

wój szko y, w tym na zakup no-

wych maszyn

 - Skoro ministerstwo przej o 

szko  to konieczne sta o si  do-

stosowanie umów o prac , a co za 

tym idzie liczy em na to, e kadra 

„Agrotechnika” otrzyma podwy -

ki. I faktycznie otrzyma, ale s  

one zwi zane z podwy k  p acy 

minimalnej od 1 stycznia 2020 ro-

ku! Takie t umaczenia s  dla mnie 

nie do zaakceptowania. Jako po-

se  st d b d  uwa nie przygl da  

si  dalszym dzia aniom minister-

stwa w „Agrotechniku”

(Od lewej) Pawe  Kobylas -  radny, Kamila Kaczorowska -  z-ca burmistrza Pionek, W odzi-
mierz Sza abaj -  radny, Konrad Frysztak -  pose  na Sejm RP, Grzegorz W sik -  radny

Teren szko y

Budynek przy ul. Struga
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