
 
 

SPRAWA DLA PIONEK 
 

Kilkana ście dni temu gościliśmy w Pionkach autorkę programu telewizyjnego “Sprawa dla 
reportera” - El żbietę Jaworowicz 

 
Wyjazd autorów programu telewizyjnego “Sprawa dla reportera” związany byt pośrednio z wydarzeniami 
dotyczącymi próby likwidacji pionkowskiego szpitala, jako pierwszy kontakt z autorami programu “Sprawa 
dla reportera” emitowanego w pierwszym programie Telewizji Publicznej nawiązał radny sejmiku 
Wojewódzkiego Jacenty Dejniak wraz z radnym powiatu radomskiego Władysławem Klimczukiem. 
Przedstawili oni wtedy problemy pionkowskiego społeczeństwa związane z umiarem likwidacji jedynego w 
mieście szpitala. Na kolejne spotkanie wraz z nimi pojechała także radna Rady Miejskiej, przewodnicząca 
komisji zdrowia Zofia Bajor. Po tych wizytach przyszedł czas na szczegółowe uzgodnienia, które odbyły się 
w szerszym gronie. Oprócz wyżej wymienionych osób w kolejnych rozmowach udział wzięli: Jan Siek, 
Stanisław Pacan, Waldemar Studniarz oraz wice przewodniczący społecznego komitetu “Ratunek dla 
Pionek” Jan Banaszak. W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie wyjazdy do Warszawy odbywały 
się na własny koszt, a w jednym grupowym wyjeździe pomogły władze miasta udostępniając samochód 
Ford Transit. 
Na dziewiątego lutego ustalono termin przyjazdu Elżbiety Jaworowicz do Pionek. Na miejsce spotkania 
wyznaczono teren leżący obok budynku kasy chorych. Na długo przed wyznaczoną godziną na miejsce 
spotkania dotarły ogromne rzesze mieszkańców Pionek. Szacuje się, że na spotkaniu obecnych było ponad 
dwa tysiące osób.  

 



 
W oczekiwaniu na przyjazd ekipy telewizyjnej do zgromadzonych przemawiali członkowie komitetu 
“Ratunek dla Pionek” a także mieszkańcy miasta. Wszyscy podkreślali, że szpital w Pionkach jest 
konieczny, a próba jego likwidacji, to zamach na lokalną społeczność. Mieszkańcy żywo reagowali na 
przemówienia dając temu wyraz w licznych oklaskach i swych słowach poparcia. Pojawiły się także 
transparenty z napisami: “Brońmy szpitala w Pionkach”, “Szpital dla chorych nie dla kasy”. Wszyscy 
zgromadzeni nie kryli swego oburzenia i zdenerwowania na decydentów z Kasy Chorych, którzy zamierzali 
podpisać z pionkowskim szpitalem kontrakt tylko na okres sześciu miesięcy. Po około trzydziestu minutach 
oczekiwania pojawiła się Elżbieta Jaworowicz. Natychmiast została otoczona przez mieszkańców miasta, 
którzy chcieli za pośrednictwem telewizji publicznej wyrazić swe niezadowolenie i dezaprobatę dla działań 
Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Napór ludzi był tak duży, że w pewnym momencie musiała 
interweniować straż miejska, aby zapewnić prawidłowe warunki do realizacji programu. Po około 
dziewięćdziesięciu minutach pracy reporterskiej Elżbieta Jaworowicz udała się do grupki protestujących. 
Największy zakład komunalny w Niemczech zainteresowany jest prowadzeniem inwestycji w Pionkach. 
młodzieży, która w niedalekiej odległości przyglądała się ekipie telewizyjnej. Pionkowska młodzież mając 
możliwość bezpośredniej rozmowy ze znaną dziennikarką wyrażała swe opinie na interesujące ich tematy. 
Po zakończeniu spotkania przed kasą chorych ustalono termin nagrywania programu w warszawskim 
studio. Program nagrywany będzie 24 lutego i prawdopodobnie emitowany jeszcze tego samego dnia o 
godz. 21— w TVP 1 telewizji. 
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