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FOTOGALERIA

Pokazujemy, jak kielczanie świę-
towali 99. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

9
ROzmOwA

Mieczysław Pastuszko z kieleckie-
go ratusza odpowiada na pyta-
nie, czy ruch w centrum miasta 

zostanie ograniczony.

4-6
AkTuALnOścI

Piszemy m.in. o bezpłatnych 
badaniach profilaktycznych,  

do udziału w których zachęcają 
gwiazdy sportu.

10
OkIEm pRzEwOdnIczącEGO

Bogdan Latosiński ocenia ostat-
nie wydarzenia związane  

z przetargiem na obsługę komu-
nikacyjną Kielc.
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Szanowni Państwo! 

Podobnie, jak Państwo – nasi Pasażerowie, nadal 
czekamy na rozstrzygnięcie przetargu dotyczą-
cego obsługi komunikacyjnej Kielc i okolicznych 

gmin. Krajowa Izba Odwoławcza zdecydowała o przy-
wróceniu do postępowania firmy Michalczewski. Za-
równo my, jak i Zarząd Transportu Miejskiego odwo-
łaliśmy się od tej decyzji do Sądu Okręgowego. Mamy 
nadzieję, że uzna on nasze argumenty, a wyrok usły-
szymy jeszcze w tym roku. Moim zdaniem, to co teraz 
dzieje się z transportem zbiorowym w stolicy regionu 
przypomina eksperyment na żywym organizmie. Prze-
woźnik, który zajmuje się komunikacją w takim mie-
ście, jak Kielce musi być silną firmą z dużym i dobrym 
zapleczem. Ten element ma ogromny wpływ na działa-
nie przedsiębiorstwa. Chodzi nie tylko o doświadczo-
nych pracowników, którzy mają dobre warunki pracy. 
Bardzo ważne jest zaplecze techniczne, bo na ulice 
mogą wyjechać tylko sprawdzone, sprawne, czyste 
i bezpieczne autobusy. Kiedy słyszę, że firma Michal-
czewski chce używać myjni parowej, trudno mi ukryć 
zdziwienie i zaskoczenie. W żadnym polskim przed-
siębiorstwie zajmującym się komunikacją miejską nie 
stosuje się takiego rozwiązania. Dlaczego? Bo to, po 
prostu nieprofesjonalne. Trudno się pozbyć obaw, że 
wszystkie zapisy przetargu, firma Michaczewski będzie 
chciała w ten sposób obejść. Na razie czekamy na orze-
czenie sądu, a zgodnie z decyzją Zarządu Transportu 
Miejskiego, od 1 stycznia nadal będziemy zajmować 
się obsługą komunikacyjną miasta. W każdym razie, 
do czasu kiedy przetarg nie zostanie rozstrzygnięty, 
a wybrany przewoźnik nie będzie gotów do realizacji 
kontraktu.
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Elżbieta Śreniawska 

Prezes MPK w Kielcach

Wydawca
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce
www.mpk.kielce.pl
pasazer@mpk.kielce.pl

Skład
S.Q.A.D

Reklama
reklama@mpk.kielce.pl
tel. 41 345 24 21 wew. 435
nakład 20 000 egzemplarzy

Druk
Drukarnia im. Adama Półtawskiego
ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce

reklama

reklama
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Jesionowa znów 
przejezdna ...

Mieszkanie Plus 
w Kielcach

konkurs dla 
studentów

... rondo taKże 
gotowe

Zakończył się remont ulicy Jesionowej 
w Kielcach. Prace wykonano przed 
terminem, czyli przed 1 listopada. 

Podczas remontu drogowcy zdarli starą 
nawierzchnię i położyli nową, wzmoc-
nioną dodatkowo specjalną siatką. Wy-
mienione zostały też krawężniki i cześć 
chodnika na wybranych odcinkach. Koszt 
inwestycji to 1,5 mln zł. Połowa tej kwoty 
pochodzi z dotacji rządowej.

Kielce dołączyły do programu Miesz-
kanie Plus. 

Podczas podpisania listu intencyjnego 
o współpracy między miastem a Krajo-
wym Zasobem Nieruchomości, zapre-
zentowano koncepcję funkcjonalnego 
osiedla, mogącego stanowić wizytów-
kę miasta. Przy ul. Lecha, w otoczeniu 
zieleni, powstanie zespół 5 budynków.  

Kielecki Urząd Miasta zaprasza stu-
dentów do udziału w konkursie fo-
tograficznym na najciekawsze zdjęcie 
promujące Kielce, jako miasto dla lu-
dzi młodych. 

Do wygrania – tablet. Każdy z uczestni-
ków może zgłosić do konkursu maksy-
malnie trzy zdjęcia (format.jpg i wymiary 
minimum 1240x1024 px). Zdjęcia wraz 
z wypełnionym formularzem konkurso-
wym dostępnym na stronie interneto-
wej www.wypowiedzsie.kielce.eu należy 
przesłać do 4 grudnia 2017 r. on-line 
za pośrednictwem strony internetowej: 
www.wypowiedzsie.kielce.eu lub na adres 
mailowy: lukasz.zarzycki@um.kielce.pl.

Drogowcy oddali do użytku także 
skrzyżowanie Wapiennikowej i Tar-
nowskiej w Kielcach. Prace trwały sie-
dem miesięcy. 

Pierwotnie zakładano, że uda się je zakoń-
czyć 1 listopada, jednak przez problemy 
ze znalezieniem firmy, która przygotowa-
łaby oznakowanie, zakończenie inwe-

fot. A.K.
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Podopieczni ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach, czekają na 
dom. Za opiekę i ciepło oferują bezgraniczne przywiązanie i miłość.

graceQuasiModo
Kotka została przez poprzednich właści-
cieli wyrzucona z samochodu. Ma około 
7 lat. To typowy kot domowy. Lubi ludzi, 
tak więc wskakiwania na kolana nie unik-
niemy. Gotowa do adopcji.

Do schroniska trafił w lipcu z ulicy. Ma 
około 6 lat. Uwielbia ludzi i przytulanie. 
Jedynym problemem jest to, że ociera się 
o wszystko, niekiedy się raniąc. Gotowy 
do adopcji.

czekaJą na doM

oMiPulPet
Ma około 2 lat. Piesek średniej wielkości. 
Przyjaźnie nastawiony do ludzi, nie do 
końca przepada za innymi psami. Goto-
wy do adopcji.

Niewielkiej wielkości 4-letni piesek. Dość 
zadziorny, jeśli chodzi o kontakty z innymi 
zwierzętami. Bardzo pozytywnie nastawio-
ny w stosunku do ludzi. Uwielbia spacery. 
Gotowy do adopcji.
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stycji nie było możliwe. Koniec remontu 
skrzyżowania, to jednak nie koniec inwe-
stycji. Najważniejszy jej fragment – ulica 
Pileckiego wciąż jest budowana. – Dzięki 
niej znacznie poprawi się komfort prze-
jazdu, szybkość podróżowania od strony 
centrum miasta, w kierunku Daleszyc, 
i dalej – Staszowa – informuje Jarosław 
Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego 
Zarządu Dróg w Kielcach.
Obecnie prowadzone są prace w pobliżu 
ronda Czwartaków. Ostatecznie inwesty-
cja ma się zakończyć w maju 2018 roku.

– Myślimy kompleksowo o całym mieście, 
dlatego zaoferowaliśmy jako pierwszy sa-
morząd w Polsce realizację całego osiedla 
we współpracy z Krajowym Zasobem Nie-
ruchomości. Liczymy na to, że program 
Mieszkanie Plus da miastu impuls rozwoju 
i wyznaczy standard zagospodarowania 
dla wielu firm deweloperskich funkcjonu-
jących w mieście. To nie będzie konkuren-
cja dla naszego KTBS – po prostu osoby, 
które nie mają środków na partycypację, 
będą mogły skorzystać z programu Miesz-
kanie Plus – mówi prezydent Kielc Woj-
ciech Lubawski.
W pięciokondygnacyjnych budynkach 
wyposażonych w windy dostępne dla nie-
pełnosprawnych, powstanie 155 miesz-

kań 2-, 3 – i 4 – pokojowych o powierzch-
ni od 38 do 64 m2. Wszystkie mieszkania 
mają balkony lub tarasy oraz przynależne 
komórki lokatorskie. W podpiwnicze-
niach czterech budynków zlokalizowano 
58 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych.

Pożar autobusu

Pracownicy Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacji brali udział w piel-
grzymce do Ziemi Świętej. Podczas po-
dróży doszło do groźnego incydentu. 

– W pewnym momencie okazało się, że 
autokar którym jechała część pracow-
ników zaczął się palić. Bardzo sprawnie 
przeprowadzono akcję gaśniczą i ratun-
kową. Nasi pracownicy przeszli wiele 
szkoleń i wiedzieli, jak się w takim wypad-
ku zachować – mówi Elżbieta Śreniawska, 
prezes MPK.

W trakcie groźnie wyglądającego pożaru, 
spaleniu uległa część bagaży. 

Z grupą pracowników kieleckiego MPK 
podróżował biskup pomocniczy diecezji 
kieleckiej Marian Florczyk. 

fot. um.kielce

fot. um.kielce
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radosne świętowanie

Setki kielczan brały udział w obcho-
dach Święta Niepodległości. W stolicy 
regionu, rozpoczęły się one od złoże-
nia wieńców przed Pomnikiem Nie-
podległości. 

Potem mieszkańcy miasta wzięli udział 
w nabożeństwie odprawionym w bazy-
lice katedralnej przez biskupa Jana Pio-
trowskiego. – Dziękujemy Bogu za dar 

wolności i heroicznej walki Polaków 
o wolność, są tu ludzie różnych stanów 
wykształcenia i majętności, ale tej samej 
miłości do Ojczyzny – mówił biskup Jan 
Piotrowski. Główne uroczystości zorgani-
zowano na Placu Wolności przed pomni-
kiem marszałka Józefa Piłsudskiego. – 11 
listopada szczególnie nasze myśli i serca 
łączą się z Polską i dla Polski. Naszej Mat-
ki, zawsze dumnej Ojczyzny, która trosz-

czy się o godny rozwój każdego Polaka 
– mówiła wojewoda świętokrzyski Agata 
Wojtyszek. W uroczystościach wziął tak-
że udział poseł Bogdan Latosiński. – Jest 
to najpiękniejsze i zarazem najważniej-
sze święto. Przypomina o wielu latach 
niewoli, ale przypomina także o ogrom-
nym sercu, walce i patriotyzmie naszych 
przodków – podkreśla parlamentarzysta. 
Uroczystości zakończył rodzinny piknik. 

reklaMowy 
porządeK

Mniej Kursów n2

strażnicy 
kontroluJą

Kielce przygotowują się do wpro-
wadzenia uchwały, której celem jest 
uporządkowanie zagadnień związa-
nych z umieszczaniem nośników re-
klamowych na budynkach, ogrodze-
niach, elementach małej architektury 
i innych obiektach znajdujących się 
w przestrzeni miejskiej. 

Ta uchwała wynika z wprowadzonych we 
wrześniu 2015 roku przepisów, mających 
wzmocnić narzędzia ochrony krajobrazu, 
zwanych potocznie „ustawą krajobrazo-
wą”. Na jej podstawie, rady gmin mogą, 
ale nie muszą określić w formie uchwał, 
gdzie i jakie reklamy można umieszczać, 
jakie mają mieć gabaryty i z jakich ma-
teriałów mogą być wykonane. W wielu 
miastach takie uchwały zostały podję-
te i przepisy wprowadzone. W Kielcach 
konsultacje trwają. Informacje dotyczące 
zmian znajdują się na stronie idea.kielce.eu

Zarząd Transportu Miejskiego infor-
muje, że od grudnia planowane jest 
ograniczenie kursowania linii N2.

Decyzję taką podjęto po przeanalizowa-
niu liczby osób korzystających z tej linii. 
Przedstawiciele ZTM informują, że po 
zmianach, będzie ona kursowała tylko 
w weekendy, czyli w nocy z piątku na so-
botę i z soboty na niedzielę. Wiosną, po 
dodatkowych analizach, rozważane bę-
dzie przywrócenie kursowania N2 w dni 
robocze oraz ewentualna zmiana przebie-
gu tej linii.

Kieleccy strażnicy miejscy wznowili 
kontrole nieruchomości. Sprawdzają, 
czym mieszkańcy palą w przydomo-
wych piecach. 

– Jeśli ktoś robi to nieprawidłowo, widać 
i czuć od razu – z komina unosi się ciem-
ny, gryzący dym – mówi st. insp. Bogu-
sław Kmieć z Eko-Patrolu kieleckiej Straży 
Miejskiej. – To jest największy problem 

i dlatego apelujemy do mieszkańców, aby 
widząc, że ktoś pali odpady, zadbali nie 
tylko o własne zdrowie, ale też o zdrowie 
innych – podkreśla st. insp. Jacek Zega-
dło, kolejny strażnik z Eko-Patrolu.
W pierwszej kolejności kontrolowane są 
te dzielnice miasta, w których w latach 
ubiegłych najczęściej stwierdzano spa-
lanie odpadów i te, z których wpływały 
liczne zgłoszenia dotyczące zadymiania 
okolicy. Strażnicy miejscy za palenie od-
padami mogą nałożyć mandat do 500 zł. 
Od 1 września do 31 października strażni-
cy miejscy przeprowadzili łącznie 50 kon-
troli pod kątem spalania śmieci. 15 osób 
ukarano mandatami, 16 osób pouczono, 
jeden wniosek skierowano do sądu.

reklama

JesteM kobietą, 
więc … się badaM

Stowarzyszenie PROREW zachęca ko-
biety do udziału w bezpłatnych bada-
niach cytologicznych i mammograficz-
nych. 

W badaniach mammograficznych mogą 
wziąć udział panie w wieku od 50. do 69. 
roku życia. Z bezpłatnej cytologii mogą 
skorzystać kobiety w wieku od 25 do 59 
roku życia. Osoby zainteresowane udziałem 
w badaniach mogą skorzystać z bezpłat-
nego dowozu. Akcja skierowana jest do 
mieszkanek Kielc oraz 11 ościennych gmin. 
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc 
na numer infolinii 690 06 06 41. Stowarzy-
szenie jest także organizatorem spotkań dla 
pań, podczas których przekazywane są in-
formacje dotyczące profilaktyki.
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saMochód nie Musi być JedynyM wyboreM
rozMowa z MieczysławeM Pastuszką dyreKtoreM wydziału zarządzania  
FunduszaMi europejsKiMi KielecKiego ratusza

Pasażer: Nadmierny ruch samochodo-
wy w centrum i problemy z zaparko-
waniem, nawet w płatnej strefie, to 
problem wielu miast. Jak Kielce za-
mierzają sobie z nim poradzić?

Mieczysław Pastuszko: To jest pro-
blem, który wymaga uwagi i dlatego od 
lat prowadzimy najróżniejsze działania, 
czego dowodem jest m.in. przyjęta przez 
władze koncepcja strefy uspokojonego 
ruchu w centrum. Równocześnie jest to 
temat dość kontrowersyjny i nie można 
tu działać radykalnie. Nie można zamknąć 
wszystkich ulic z dnia na dzień. Trzeba 
przekonywać mieszkańców do korzyści, 
jakie niesie ze sobą pozostawienie samocho-
du i przejście paruset metrów do celu.

Jakie możliwości inwestycyjne daje nam 
obecna unijna perspektywa finansowa?

Za nami takie inwestycje jak: budowa wę-
zła Żelazna, Żytnia, ul. Mickiewicza, które 
mają ułatwiać poruszanie się po mieście 
i jednocześnie wprowadzać powoli stre-
fę uspokojonego ruchu i wyprowadzać 
samochody ze ścisłego centrum. Przed 
nami dwa duże projekty. Przede wszyst-
kim kupujemy kolejne ekologiczne auto-
busy, w grudniu miasto wzbogaci się o 25 
pojazdów hybrydowych. Będą też na-
stępne buspasy, m.in. przy ul. Pileckiego 
oraz Wapiennikowej, która jest na granicy 

Cała Europa i Polska ogranicza ruch sa-
mochodowy w centrach miast. Kielce 
mają podobne plany. Już dziś zachę-
cają do komunikacji alternatywnej, 
kupując ekologiczne autobusy i wy-
posażając je w nowoczesny sprzęt, 
a także planując budowę kolejnych 
buspasów i ścieżek rowerowych.

strefy uspokojonego ruchu. Już dziś – jak 
wynika z danych ZTM – dojazd w godzi-
nach szczytu ze Stoku na Czarnów czy 
Ślichowice zajmuje mniej czasu autobu-
sem niż samochodem. Planujemy także 
dużą inwestycję, która pozwoli połączyć 
ul. Olszewskiego z Zagnańską i Witosa. 
Przed nami również remont tych dwóch 
ostatnich. To będzie zupełnie nowa ja-
kość w Kielcach. Podobnie, jak Centrum 
Komunikacyjne, czyli dworzec autobuso-
wy, który przejmie cały ruch autobusowy 
i busowy.

Będziecie Państwo przekonywać miesz-
kańców do przesiadki do komunikacji 
miejskiej?

Jak najbardziej. Chcemy, aby nowoczesna 
komunikacja była dla kielczan atrakcyjną 
alternatywą. Za unijne pieniądze kupimy 
kolejne tablice elektroniczne, które są 
montowane na przystankach. W autobu-
sach będą tablice koralikowe i zapowiedzi 
głosowe, które będą informować o prze-
biegu trasy.

Centrum odciąża także korzystanie 
z bezpłatnej komunikacji. W Kielcach 
funkcjonują dwie linie, które cieszą 
się powodzeniem. Będą kolejne?

Zastanawiamy się nad tym. Widzimy, że 
to dobry kierunek, więc nie wykluczone.

Nie przekonamy kielczan do rezygna-
cji z samochodu i przesiadki np. na ro-
wer, jeśli nie poprawi się infrastruktu-
ra. Miasto potrzebuje większej liczby 
ścieżek rowerowych.

Powstanie kolejnych 12 kilometrów dróg, 
które mają wreszcie doprowadzić do 
tego, że ta przy ul. Sandomierskiej spo-
tka się ze ścieżką w gmine Górno, ale 
też pozwoli uzupełnić istniejący układ 
ścieżek w Kielcach. Rowerem bezpiecz-
nie dojedziemy też z Kielc do Zagnańska. 
A wszystko dzięki Zintegrowanym Inwe-
stycjom Terytorialnym.

Miejski Zarząd Dróg chce zmian w stre-
fie płatnego parkowania. Ma być ona 
większa i droższa. Wszystko po to, by 
wywołać rotację samochodów i wy-
prowadzić część z nich ze ścisłego 
centrum. W tym kierunku idą też inne 
samorządy, naciskając także na rząd, 
aby uwolnił ceny i zlikwidował mak-
symalną stawkę za godzinę, która 
w tej chwili wynosi 3 zł.

Zauważamy w Kielcach problem nad-
miernego parkowania samochodów tuż 
za strefą, co oznacza, że ludzie w ogóle 
nie chcą płacić za parkowanie. Nie wiem 
tylko, czy to odpowiedni czas na tego ro-
dzaju rozmowy. Do tego pomysłu trzeba 
przekonać kielczan. 

nie dla eKsperyMentów na Pasażerach

Kolejna odsłona przetargu na obsługę komunikacyjną miasta. Tym razem to kieleckie MPK i Zarząd Transportu Miejskie-
go idą do sądu. – Nie możemy pozwolić na eksperymenty na żywym organizmie, jakim są pasażerowie – zapowiada 
Elżbieta Śreniawska, prezes MPK.

Przypomnijmy. Otwarcie ofert w przetar-
gu na dziesięcioletnią obsługę komuni-
kacyjną stolicy województwa i dziewięciu 
ościennych gmin za niebagatelną kwotę 
około 650 mln zł miało miejsce 9 czerw-
ca. Od tego czasu, a więc bez mała od 
pięciu miesięcy, trwa rozpatrywanie ofert, 
przerywane kolejnymi wyrokami Krajowej 
Izby Odwoławczej. Na ostatnim posie-
dzeniu – 16 października – KIO zajmo-
wała się zażaleniem drugiego oferenta 
– firmy Michalczewski. Zarząd Transportu 
Miejskiego odrzucił bowiem jej ofertę, 
stwierdzając, że firma nie jest w stanie 
przygotować bazy transportowej w ciągu 
pięciu miesięcy, co jest jednym z warun-
ków przetargu. KIO uznała zażalenie ra-
domskiego przewoźnika i nakazała jego 
przywrócenie do postępowania.

co z tyM terMineM?
Jednym z warunków przetargu jest po-
siadanie przez wykonawcę zlokalizowa-
nej na terenie Kielc bazy transportowej 
umożliwiającej postój 150 autobusów 
o powierzchni nie mniejszej niż 25 tys. m 
kw. Na terenie bazy powinien się znajdo-
wać budynek warsztatowy z co najmniej 
sześcioma stanowiskami (kanały napraw-
cze lub podnośniki) oraz wyposażeniem 
umożliwiającym przeglądy i naprawy ta-
boru, a także myjnia. Na dostosowanie 
posiadanej bazy do wymogów zamawia-
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jącego wykonawca ma pięć miesięcy od 
daty podpisania umowy na świadczenie 
usług komunikacyjnych.
ZTM odrzucił ofertę spółki Michalczewski 
po tym, jak biegły i specjaliści z Politech-
niki Świętokrzyskiej orzekli, że najkrótszy 
termin uzyskania niezbędnych decyzji 
i przeprowadzenia inwestycji wynosi 5,6 
miesięcy w przypadku warsztatu oraz 8,1 
miesięcy  dla myjni i parkingu. Zdaniem 
KIO na tej podstawie nie można jednak 
wykluczyć wykonawcy. Niedotrzymanie 
terminu powinno być egzekwowane już 
po podpisaniu umowy w formie nalicza-
nia ewentualnych kar umownych czy na-
wet rozwiązania umowy.

Po Pierwsze Pasażerowie!
Zdaniem prezes MPK, Krajowa Izba Od-
woławcza nie wzięła pod uwagę wszyst-
kich argumentów. Zupełnie została po-
minięta kwestia organizacji myjni, której 
spółka Michalczewski nie posiada. Firma 
nie jest więc w stanie przygotować bazy 
na czas. – Jest to tzw. świadczenie nie-
możliwe. Z punktu widzenia Kodeksu 
Cywilnego umowa o świadczenie nie-
możliwe jest nieważna – zwraca uwa-
gę Elżbieta Śreniawska. I dodaje: – Brak 
przystosowania bazy na czas, zgodnie 
z zapisami przyszłej umowy, daje Zama-
wiającemu prawo do jej wypowiedze-
nia ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. To 
eksperymentowanie na żywym organi-
zmie, jakim są pasażerowie. Nie można 
ich narażać na rozwiązanie hipotetyczne, 
a takim jest próba organizacji przez firmę 
Michalczewski bazy w niemożliwym do 
spełnienia terminie. Nie możemy pozwo-
lić na paraliż miasta i ryzyko pozbawienia 
mieszkańców komunikacji.
Według MPK, Krajowa Izba Odwoław-
cza w swoim orzeczeniu w ogóle nie 
uwzględniła aspektu społecznego, specy-
fiki komunikacji miejskiej i potrzeb pasa-
żerów. Do Sądu Okręgowego od decyzji 
KIO, odwołał się także Zarząd Transpor-
tu Miejskiego. Dyrektor instytucji Marian 
Sosnowski informuje, że instytucja nie 
zgadza się z decyzją przywracającą firmę 
Michalczewski do przetargu.
– To, że oferta była niższa cenowo, nie 
oznacza, że była najlepsza. Musimy za-
gwarantować dobre funkcjonowanie 
komunikacji miejskiej, dlatego zadaliśmy 
wiele pytań firmie Michalczewski. Doty-
czyły one głównie powstania i funkcjono-
wania bazy – przypomina dyrektor ZTM.
Jak dodaje z udzielonych odpowiedzi, 
a także analiz przeprowadzonych przez 
specjalistów wynikało, że warunki posta-
wione przez ZTM mogą nie zostać speł-
nione dlatego odrzucono ofertę. Zdaniem 
Mariana Sosnowskiego wyrok sądu może 
zapaść jeszcze w tym roku.
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gra o … transPort MieJski

Wokół przetargu na obsługę komu-
nikacyjną Kielc i okolicznych gmin 
pojawiło się wiele nieprawdziwych 
informacji. 

Są środowiska, które próbują na tej spra-
wie zbijać kapitał polityczny. Robią to, 
dezinformując opinię publiczną, twier-
dząc że firma Michalczewski będzie do-
brze wykonywała kontrakt, ponieważ 
zaproponowała odpowiednią stawkę. 
To 6,07 zł. za wozokilometr, czyli znacz-
nie mniej niż ten przewoźnik otrzymuje 
obecnie za wykonywanie kontraktu 26 
– cioma, dziesięcioletnimi autobusami 
w Radomiu. Zdaniem tych środowisk, 
tylko ten warunek powinien decydować 
o wygranej w przetargu. 

osoby lobbuJące za MichalczewskiM 
uPrawiaJą ProPagandę nienawiści wobec 
MPk, PrzyPoMinaJącą tę z 2007 r. 

Milczą jednak na temat tego, co nie jest 
zawarte w ofercie, a co ma ogromny 
wpływ na wysokość zaproponowanej do 
realizacji stawki oraz prawidłowe realizo-
wanie kontraktu. Chodzi o tzw. koszty 
stałe ponoszone przez przewoźnika, takie 
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jak zakup paliwa, oleju, płynów eksplo-
atacyjnych do autobsów, opłat z tytułu 
ubezpieczeń, podatku od środków trans-
portu, podatku od nieruchomości, opłaty 
za energię, wodę i ciepło. Do tego docho-
dzą koszty związane z dojazdem i zjaz-
dem autobusów z linii, a także 21,75% 
kosztów pracodawcy, dodawanych do 
wynagrodzeń pracowników. O kosztach 
naprawy nie wspominam, gdyż firma 
stwierdza, że zakupi nowe autobusy i one 
nie będą wymagać napraw. Nie zgadzam 
się z takim twierdzeniem, ale niech tak 
będzie.

Po odliczeniu wyżeJ wyMienionych kosz-
tów i dodaJąc do nich Pieniądze Przezna-
czone na zakuP taboru, nie Ma Możliwo-
ści, żeby Pracownicy otrzyMali godne 
PensJe. 

Według naszych obliczeń, przy stawce 
zaproponowanej przez radomskie przed-
siębiorstwo i po odliczeniu kosztów sta-
łych oraz przeznaczeniu na inwestycje za-
deklarowanych 170 mln. zł. i bez zysku, 
zostałoby ok. 3000 brutto na jednego 
pracownika. To oznacza o 700 zł mniej 

niż dysponuje obecnie MPK. W związku 
z tym, po raz kolejny pytam: skąd firma 
Michalczewski weźmie tylu pracowników 
w Kielcach, skoro będzie proponować, 
tak niskie uposażenia, a rynek pracy zma-
ga się z niedoborem kierowców. Pytam 
także, w jaki sposób zamierza zatrzymać 
tych pracowników przez kolejne 10 lat 
obowiązywania umowy, oferując tak ni-
skie uposażenie? 

obecnie zarówno kraJowa sekcJa trans-
Portu drogowego nszz „solidarność”, 
Jak i związek zawodowy kierowców 
alarMuJą, że na PolskiM rynku brakuJe 
ok. 150 tys. kierowców. 

Przypominam też, że Michalczewski we 
Wrocławiu dysponuje o wiele wyższą 
stawką niż w Kielcach – 8,13 zł za wo-
zokilometr, choć tam obsługuje tylko 
niewielką część linii. Różnica między 
wrocławską stawką, a tą w Kielcach jest 
ogromna, przekładając ją na wpływy mie-
sięczne, to kwota niebagatelna, bo więk-
sza o jedną trzecią, czyli ponad 2 mln. zł. 
Mimo to, z tego co mi wiadomo, spółka 
miała ogromne problemy przy pozyska-

niu do realizacji tego zadania pracow-
ników. W związku z tym pytam, z jakiej 
racji to kieleccy pracownicy mają być 
niewolnikami? Dlaczego mają godzić się 
na tego typu działania, na traktowanie, 
jako osoby drugiej kategorii, lub poprzez 
proponowanie tak niskiego uposażenia 
zmuszanie Ich do emigracji zarobkowej. 
Radomska firma obiecuje, że wszystkie 
autobusy w Kielcach będą nowe, że zain-
westuje 170 mln. zł. Skąd jednak, przy tak 
niskiej stawce, weźmie zabezpieczenie na 
ich kupno? Przecież, jak wynika z mo-
jej wiedzy nie ma zbyt dużego majątku, 
ma już natomiast ogromne obciążenia 
finansowe związane z kontraktem wro-
cławskim. Bardzo żałuję, że tych pytań 
nie zadają sobie ci, którzy bezkrytycznie 
wspierają radomską firmę i udają, że za-
leży im na dobru mieszkańców i kieleckiej 
komunikacji.

niePokoi Mnie również Przyszłość koMu-
nikacJi PubliczneJ w kielcach, ze wzglę-
du na niekorzystny dla Miasta wyrok 
kio, dotyczący odwołania firMy Michal-
czewski od decyzJi ztM wykluczaJąceJ 
Ją z Przetargu. 

Ten wyrok jest efektem tego, że KIO orze-
ka na podstawie dokumentów przetar-
gowych, które były pełne niejasności. Nie 
wzięto pod uwagę, że przetarg dotyczy 
świadczenia usług o ogromnym znacze-
niu dla funkcjonowania miasta, a tu nie 
powinno być żadnych wątpliwości, żad-
nych niedomówień, a tych jest co nie-
miara. Dobrym przykładem jest kwestia 
zapewnienia przez przewoźnika odpo-
wiedniej myjni dla autobusów. KIO w uza-
sadnieniu decyzji stwierdziło, że oferent 
w ciągu 5 miesięcy nie jest w stanie przy-
gotować bazy autobusowej, wyposażo-
nej w warsztat naprawczy oraz myjnię. 
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, 
firma Michalczewski stwierdza, że nie jest 
w stanie w tym czasie wybudować myjni 
uniwersalnej, czyli wodnej. Krajowa Izba 
Odwoławcza sugeruje, że zapisy zawarte 
w SIWZ są dość ogólnikowe, gdyż jedynym 
wymogiem zawartym w specyfikacji prze-
targowej dotyczącej posiadania myjni był 
zapis cyt. ,,myjni umożliwiającej codzienne 

mycie autobusów”. Firma Michalczewski 
zaproponowała, że będzie posiadała myj-
nię parową co do której funkcjonowania 
nie jest potrzebna opinia środowiskowa. 
Zapomniano jednak, że myjnia służy nie 
tylko do mycia autobusów, ale również 
czyszczenia podzespołów , np. silników, 
centralek itd., co jest kluczowe z punktu 
widzenia bezpieczeństwa pasażerów. Ze 
względów środowiskowych, niezbędne 
jest również przy tego typu działalności 
posiadanie tzw. „obiegu zamkniętego” 
w myjni wodnej. Ponadto, cykl mycia jed-
nego autobusu przy użyciu myjni parowej 
jest o wiele dłuższy i trwa od 30 minut, 
do 1 godziny (w przypadku myjni wodnej 
jedynie kilka minut). Umycie takiej liczby 
pojazdów, jaka jest wymagana w doku-
mentacji przetargowej, czyli 150 autobu-
sów trwałoby od 75 do nawet 150 go-
dzin. Myjnia parowa tylko z tego względu 
nie jest stosowana w żadnym z tego typu 
zakładów w Polsce. Nie jest mi znany taki 
przypadek na świecie. Czyżby KIO o tym 
nie wiedziało? Jak w takim razie zapew-
nić, że autobusy będą czyste? Czy nie 
będzie dochodziło do łamania przepisów 
środowiskowych i mycia ręcznego?
Jako kuriozalne oceniam stanowisko KIO, 
mówiące że dowody pochodzące od 
władz miasta są niewiarygodne, ponie-
waż miasto jest jednocześnie udziałow-
cem MPK. Czy fakt, że miasto jest udzia-
łowcem ma oznaczać, że jest zmuszone 
działać przeciwko swojej własności, jed-
nocześnie łamiąc obowiązujące przepisy, 
aby wydawać decyzje wbrew prawu, tyl-
ko dlatego, że firma musi spełnić wymogi, 
których w normalnych warunkach by nie 
spełniła?

zastanawiaJąca Jest również obecność, 
tak Przy otwarciu ofert, Jak również 
na rozPrawach w kraJoweJ izbie od-
woławczeJ Pana toMasza rochowicza. 
Jaką rolę w teJ całeJ sPrawie odgrywa 
Prezes sPółki Veolia, która 10 lat teMu 
chciała PrzeJąć MPk? 

Czy chodzi o wywołanie chaosu komu-
nikacyjnego w Kielcach, tak jak to miało 
miejsce w 2007 r.? A może ma to być 
odegranie się na pracownikach, jak rów-

nież na kielczanach za poparcie, którego 
wówczas udzielili strajkującej załodze? Jak 
można uzasadnić to, że 10 lat temu nie 
chciano podpisać pakietu gwarancji pra-
cowniczej, bo inwestor musiałby zainwe-
stować w ciągu 10 lat 76 mln. zł., a teraz 
przy tak skandalicznie zaniżonej stawce 
za wozokilometr, firma deklaruje, że zain-
westuje 170 mln. zł Oczywiście deklaruje, 
bo nieznane mi są dokumenty w których 
znalazłyby się informacje, to potwierdza-
jące. Wiadomo natomiast na pewno, że 
Michalczewski nie będzie w stanie, ani 
od 1 stycznia, ani w ciągu 5 miesięcy od 
podpisania umowy, zorganizować bazy 
z całą infrastrukturą, potrzebną do prawi-
dłowego i bezpiecznego realizowania, tak 
ważnej dla miasta usługi, jaką bez wątpie-
nia jest transport publiczny. Firma ta nie 
będzie w stanie znaleźć 350 kierowców 
potrzebnych do realizacji tego kontraktu.

czyżby w zaMiarach Przedsiębiorstwa, 
składaJącego tak niską ofertę, Przy 
Jednocześnie wysokich deklaracJach, 
było sProwadzenie do kielc Pracowni-
ków zza wschodnieJ granicy? 

To pytanie nadal pozostaje bez odpo-
wiedzi. Podobnie, jak wiele innych… Od 
kilkudziesięciu miesięcy docierały do nas 
sygnały o planowanych działaniach, wy-
mierzonych w spółkę pracowniczą. Także 
o podejmowaniu kroków, które mają do-
prowadzić do jej upadłości. 

Mimo, że działania te są skoordyno-
wane, prowadzone w sposób niegod-
ny, antypracowniczy, nie mający nic 
wspólnego z prawem i mimo, że za-
wodzą osoby, na których związkow-
cy najbardziej powinni liczyć, mogę 
wszystkich zapewnić, że załoga MPK 
jest zwartą drużyną i nie da się ograć. 
Będzie walczyć do końca.

Bogdan Latosiński, honorowy przewod-
niczący NSZZ Solidarność MPK. Przewod-
niczący Rady Nadzorczej KASP
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