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Radom, 31 marca 2010 r. 

 
 

Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 

Minister Zdrowia 
ul. Miodowa 15 

00-902 Warszawa 
 

Wniosek w sprawie utworzenia w Radomiu 
bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

 
Szanowna Pani Minister! 
 
Zwracamy się do Pani Minister z wnioskiem i zarazem apelem w niezwykle waŜnej dla Radomia 
i Ziemi Radomskiej sprawie: utworzenia w Radomiu bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Baza taka mogłaby powstać przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, bądź 
na lotnisku Radom-Sadków. 
 
Pominięcie Radomia w siatce baz LPR jest niezrozumiałe, zwaŜywszy na fakt, Ŝe obecnie nasz 
region jest „białą plamą” jeśli chodzi o skuteczną obsługę śmigłowcami LPR – najbliŜsze bazy 
znajdują się w Warszawie i Kielcach, co w znaczący sposób pogarsza bezpieczeństwo 
medyczne mieszkańców Ziemi Radomskiej. Warto nadmienić, iŜ przez Ziemię Radomską 
przebiegają liczne waŜne szlaki komunikacyjne rangi krajowej i międzynarodowej (trasy 
europejskie E-77 i E-371, drogi krajowe nr 7, 9, 12 i 48), na których dochodzi do wielu 
tragicznych wypadków. Z kolei duŜa część dawnego województwa radomskiego jest dość słabo 
skomunikowana drogowo, co sprawia, Ŝe dojazd do szpitala samochodem jest zbyt długi. 
Ponadto promień działania bazy LPR to minimum 60 km, zatem ulokowanie takiej bazy w 
Radomiu zabezpieczy pod względem lotniczego ratownictwa medycznego obszar 
zamieszkiwany przez ok. 1 mln osób. 
 
Nie bez znaczenia jest równieŜ fakt, Ŝe bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostały 
utworzone w mniejszych i nie będących stolicami województw miastach, takich jak Płock, 
Suwałki, Gliwice czy Sanok. Ponadto część baz budowano od podstaw, natomiast przy 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu juŜ od grudnia 2003 r. istnieje nowoczesne 
lądowisko dla helikopterów, a od kwietnia 2004 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy, co 
zmniejszyłoby istotnie koszty utworzenia bazy. 
 
W 2008 roku rozstrzygnięto przetarg na dostawę 23 nowoczesnych śmigłowców dla LPR, dzięki 
czemu, zgodnie z zapowiedziami, miało być moŜliwe utworzenie nowych baz LPR w Polsce. 
 
Z uwagi na powyŜsze fakty, budowa bazy LPR w Radomiu wyposaŜonej w nowoczesny 
śmigłowiec jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa medycznego regionu, jeśli chodzi 
o lotnicze ratownictwo medyczne. 
 
Prosimy o poinformowanie nas o sposobie rozpatrzenia naszego wniosku. 
 
             Z wyrazami szacunku, 
 

 
 Jakub Kluzi ński      Sebastian Pawłowski  
 
Prezes  Stowarzyszenia    Sekcja Transportowa 

    „Kocham Radom”     Stowarzyszenie „Kocham Radom” 
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Do wiadomości: 
[1] Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
[2] Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu 
[3] Port Lotniczy Radom S.A. 
[4] Wojewoda Mazowiecki 
[5] Marszałek Województwa Mazowieckiego 
[6] Sejmik Województwa Mazowieckiego 
[7] Prezydent Miasta Radomia 
[8] Przewodniczący Rady Miasta Radomia 
[9] Redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne 
[10] a/a 
 


