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Szanowni Państwo, 

W związku z podjęciem przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego decyzji o zawieszeniu Dyrektora 

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, w pełnieniu obowiązków i powołaniem na to stanowisko 

pełnomocnika, apelujemy do radnych Platformy Obywatelskiej oraz Prezydenta Radosława 

Witkowskiego o wycofanie złożonego na dzisiejszą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej projektu 

uchwały.  

Już samo uzasadnienie uchwały nie zawiera żadnej wartości merytorycznej poza przytoczonymi 

zapisami poszczególnych ustaw i regulacji. Dziś Państwo swoją wiedzę, dotyczącą funkcjonowania 

szpitala tymczasowego, opierają tylko i wyłącznie na medialnych wypowiedziach poszczególnych osób 

związanych z Państwa partią. 

Jako radni musimy odłożyć na bok spory polityczne. Życie i zdrowie mieszkańców Radomia nie ma barw 

politycznych. Zaledwie kilka dni temu Państwo - zarówno radni, prezydent jak i posłowie Platformy 

Obywatelskiej po podjęciu decyzji przez Ministra Zdrowia twierdzili, że szpital nie będzie gotowy. Dziś 

(15 marca 2021 roku) szpital został ukompletowany! Składa się na niego 80 gotowych łóżek, za kilka 

tygodni będą gotowe kolejne tzw. respiratorowe. 

Możemy gdybać, czy taka sytuacja miała by miejsce gdyby Minister Zdrowia decyzji o zawieszeniu 

Dyrektora nie podjął. Jednak taka decyzja została podjęta i szpital jest gotowy. To dziś, powinno nas 

jako radnych zajmować, nie spory polityczne. Nie możemy jako radni dołączać bezrefleksyjnie do osób, 

które na życzenie Radosława Witkowskiego chcą toczyć kolejne spory sądowe.  

Odłóżmy politykę na bok, apelujemy o wycofanie złożonego przez Państwa projektu uchwały. 

Ewentualny spór sądowy, do którego Państwo dążą realizując założenia swoich posłów czy prezydenta 

jest błędem. Jest przeniesieniem problemów radomskiej służby zdrowia na sale sądowe czy 

przekierowaniem naszych problemów na tzw. wielką politykę. 

Dlatego ponownie apelujemy o wycofanie projektu uchwały i powołanie wśród radnych zespołu, który 

będzie regularnie spotykał się z dyrekcją radomskich szpitali i szukał rozwiązań poszczególnych 

problemów. Jeżeli dziś nie możemy liczyć na realizację swoich obowiązków przez prezydenta, jako 

radni zadeklarujmy ponad podziałami prace w zespole, który pomoże znaleźć wyjście z każdej trudnej 

sytuacji. 

 

 

 



Decyzja Ministra Zdrowia, Pana Andrzeja Niedzielskiego, o zawieszeniu Dyrektora Radomskiego 

Szpitala Specjalistycznego była bez wątpienia decyzją trudną. Jednakże inna być nie mogła. Została 

podjęta w trakcie trzeciej fali pandemii COVID-19. Jest to czas, w którym szybkie i często radykalne 

rozstrzygnięcia są podejmowane w celu ochrony zdrowia i życia chorych. 

Jako Klub Radnych PiS Rady Miejskiej w Radomiu chcemy wyraźnie zaznaczyć, że zdecydowanie 

przedkładamy bezpieczeństwo mieszkańców nad bieżące spory polityczne. Jeśli szpital tymczasowy w 

Radomiu uda się uruchomić już w tym tygodniu, to my takie rozwiązanie będziemy wspierać. Skupianie 

się na personaliach i osobistych ambicjach uznajemy za dalece nieprzystające do powagi obecnej 

sytuacji. 

Jako Klub Radnych PiS Rady Miejskiej w Radomiu wzywamy Prezydenta Miasta Radomia do 

prowadzenia rzetelnej współpracy z Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia w Radomskim Szpitalu 

Specjalistycznym.  

 

 

                    W imieniu Klubu Radnych PiS, Łukasz Podlewski 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


