
PRZEMYSL: Konferencja prasowa kandydata na senator a z ramienia
LPR Marcina Dybowskiego

Znaki zaprtania
Byly a.systent lragicznie zmarle-
go europosla Filipa Adwenta za-
powiada kontynuacjg jego dzia-
lali pomocowych dla Podkarpa-
cia i... wyjaSnienie znak6w zapy-
l,ania dotycz4cyeh Smierci parla-
mentarzydty.
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dziennikarz. Tak niskie zain-
teresowanie swojq osobq i pro-
gramem Marcin Dybowski sko-
mentowal stwierdzeniem. 2e
nastqpnym razem zorganizuje
spotkanie na temat grzyba gi-
ganta lub innej ciekawostki:
- JedenaScie tirdw pomocy me-
dycznej, sprowadzony ch przez
Swiqtej pamiqei Fil ipa Adwen-
ta, nigdy nie doczekalo siq ta-
kiej uwagi medi6w. jak grzy-
bopodobne sensacyjki. L4cz-
na wartoSc sprowadzonych da-
r6w to 2 miliony zlotych. Co jest

dziS wazniejsze dla ludzi? - py-
tatkandydat. 

'

Byly asystent Fil ipa Adwen-
ta zapowiedzial kontynuacjq
dziatafr pomocowych europo-
sta. Jako drugie swoje zada-
nie wymienil wznowienie ne-
gocjacji z zachodnimi kontra-
hentami w sprawie zbytu owo-
cdw i warzyw: - Moim celem
bqdzie zatrzymanie mlodych
ludzi na polskiej wsi - stwier-
dzlI.

Pytany, izy nie zbija wyborcze-
go kapitatu na sukcesach i na-
zwisku Adewenta, Marein Dy-
bowski powiedzial. 2e jako naj-
bli2szy wsp6lpracownik zmar-
lego europarl amentarzysty brat
aktywny udzial w niemal wszyst-
kich jego staraniach o pomoc dla
Podkarpacia: - Gdybym tej dzia-
IalnoSci nie kontynuowal. padl-
by zarzut. 2e zostala zaprzepasz-
czona - dodaI.

Marcin Dybowski zapowie-
dzial teit,2e po wyborach wyja-
Sni wszystkie znaki zapytania
dotyczqce okol icznoSci , ,pseu-
doleczenia" Fil ipa Adwenta i
jego Smierci: - Na przyklad to.
dlaczego kierowca tira w og6le
nie mial tachografu? Dlaczego
pana Adwenta nie przewiezio-
no do szpitala rz4dowego, gdzie
juZ czekalo na n iego mie jsce,  a
do szpitala polo2onego 30 kilo-
metr6w pod Warszaw4? DIacze-
go Sledztwo prowadzone jest w

W konferencji prasowej
kandydata na senato-
ra LPR Marcina Dybow-
skiego udziaf wzi4f kan-
dydat, szef jego sztabu
wyborczego Krzysztof
Witko i... jeden dzien-
nikarz.

sposob opieszaly i nierzetelny?
Nie cheg z tego robic tematu w
czasie kampanii. Ale po wybo-
rach sprawg wyjaSniq. 
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