
4-5
aktualności

Piszemy o zmianach, które  
w najbliższym czasie, czekają 

pasażerów komunikacji miejskiej. 
Przedstawiamy także pierwsze 

małżeństwo w MPK, czyli Emilię 
Pietrzyk i Marcina Woźnicę.

11
FotoFelieton

Dobiegają końca ważne inwe-
stycje drogowe. Na zdjęciach 

prezentujemy zmiany, jakie zaszły 
m.in. przy dojeździe do osiedla 

Ślichowice.

12-13
temat numeru

Kierowca MPK uratował pasa-
żerkę. Doskonale wykorzystał 
umiejętności zdobyte podczas 

kursu pierwszej pomocy.

14-15
okiem związkowca

Szef NSZZ Solidarność w MPK,  
w swojej interpelacji domaga się 
odpowiedzi na pytania, dotyczą-
ce m.in. konieczności zwrotów 

kar nałożonych na przewoźników.
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ogłoszenie wyborcze



Szanowni Państwo, 

W tym numerze przedstawiamy bliżej kilkoro na-
szych pracowników. Wyjątkowe osoby, które 
realizują się zawodowo w MPK, tak jak Ka-

rol Sławeta, który uratował życie pasażerce, ale także 
Emilia Pietrzyk i Marcin Woźnica, którzy w pracy znaleźli 
miłość. Z Karola Sławety jesteśmy szczególnie dumni, 
myślę że podobnie, jak wielu mieszkańców Kielc. Nasz 
pracownik doskonale zna zasady udzielania pierwszej 
pomocy, a przy tym potrafi zastosować je w praktyce. 
Dzięki jego umiejętnościom i odwadze udało się urato-
wać ludzkie życie. To bezcenne. Dlatego tak duży nacisk 
kładziemy na szkolenie wszystkich pracowników. Do 
pracy w naszej firmie przygotowani są wszechstronnie. 
MPK, to także spółka która łączy. Praca, wspólne pasje  
i zainteresowania zbliżyły do siebie dwójkę naszych pra-
cowników, a dziś razem z nimi cieszymy się ich szczę-
ściem. Pod koniec września Emilia i Marcin stanęli na 
ślubnym kobiercu, a my życzymy im, na dalszej wspól-
nej drodze życia, samych dobrych chwil. To pierwszy 
taki ślub w kilkudziesięcioletniej historii naszej firmy. 
Nie sposób też zapomnieć o zbliżających się wielkimi 
krokami wyborach parlamentarnych – my rekomen-
dujemy Państwu naszego kandydata, czyli szefa NSZZ 
Solidarność w MPK – Bogdana Latosińskiego. Startuje  
z 13. miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego 
Go polecamy? To osoba pełna pasji, angażująca się cał-
kowicie w sprawy, którymi się zajmuje. Od lat walczy  
o prawa pracowników, wspiera ich i pomaga. Jest jed-
nym z najlepszych radnych wojewódzkich, nie obawia 
się krytykować i walczyć o swoich wyborców. Obecnie 
walczy o mieszkańców Gumienic Straszniowa, którym 
władze próbują zlikwidować miejscowość. Bogdan La-
tosiński, to kandydat wiarygodny i sprawdzony, dlate-
go otrzymał wsparcie nasze, społeczności MPK. Jeśli 
Państwo na niego postawią, jestem przekonana, że  
w przeciwieństwie do wielu innych polityków, z pewno-
ścią nie zawiedzie.

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

Zespół
Beata Stąpór
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
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Prezes MPK w Kielcach
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Pierwszy ślub 
w MPK

więcej taktu

Deszczowa 
Pielgrzymka

Do tej pory Emilię Pietrzyk i Marcina 
Woźnicę łączyła wspólna praca. Po-
tem pojawiło się uczucie, a pod ko-
niec września, kierujący autobusami 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji w Kielcach, stanęli na ślubnym 
kobiercu. Młodej Parze gratulujemy  
i życzy wiele miłości!

Zakończenie rozbudowy ulic Grun-
waldzkiej i Szajnowicza – Iwanowa 
oznacza koniec utrudnień w ruchu 
drogowym w tym właśnie miejscu.  
W związku ze zmianą czasu przejaz-
dów autobusów, Zarząd Transportu 
Miejskiego zdecydował się, w nowe 
rozkłady wpisać ideę taktowania.

Największe zmiany czekają pasaże-
rów linii nr 46 i 35. Pierwsza będzie 
kursować co 10 minut, w dni robocze  
a w weekendy co 15. Trasa 46 – tki ule-
gnie modyfikacji. Od wprowadzenia no-
wego rozkładu autobusy nie będą wjeż-
dżać w ul. Orląt Lwowskich. Zamiast tego 
pojadą ul. Biskupa Mariana Jaworskiego  
i Jana Nowaka Jeziorańskiego a zakończą 
bieg przy mini-dworcu na os. Świętokrzy-
skim. Natomiast w ul. Orląt Lwowskich 
oraz os. Na Stoku wjedzie linia 35, która 
trasę kończyć będzie tak, jak obecna linia 
nr 46, czyli przy pętli na ulicy Sikorskiego. 
– Zdajemy sobie sprawę, że przez lata pa-
sażerowie przyzwyczaili się do obecnego 
układu połączeń. Mamy jednak nadzieję, 
że zaakceptują nowe rozwiązania i będą  
z nich zadowoleni – mówi Barbara Da-
mian, zastępca dyrektora ZTM.
Jak dodaje, linia 46 łącząca dwie kielec-
kie sypialnie – osiedla Ślichowice i Świę-
tokrzyskie będzie docelowo obsługiwana 
przez 9 przegubowych Solarisów, które 
zapewnią szybkie i komfortowe pokona-
nie trasy.
Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada 
dużą kampanię informacyjną związaną  
z wprowadzeniem zmian. Plakaty z infor-
macjami pojawią się w autobusach a do 
skrzynek pocztowych trafią ulotki. 
Zmiany zostaną wprowadzone od soboty, 
24 października.

Intensywny deszcz nie odstraszył kil-
kuset osób, które pod przewodnic-
twem biskupa pomocniczego diecezji 
kieleckiej – księdza Mariana Florczy-
ka, na rowerach pielgrzymowały na 
Święty Krzyż. W tej grupie była pre-
zes MPK Elżbieta Śreniawska.

– W pielgrzymce rowerowej biorę udział 

Tego samego dnia, na Święty Krzyż do-
tarło ponad 4 tysiące osób z diecezji kie-
leckiej, sandomierskiej i radomskiej, które 
wzięły udział w XVI Świętokrzyskim Raj-
dzie Pielgrzymkowym.
Pielgrzymi, którzy wędrowali w strugach 
ulewnego deszczu, dotarli do Sanktu-
arium 14 trasami o różnym stopniu trud-
ności. Ta najkrótsza miała 2 kilometry  
a najdłuższa ponad 40. W kazaniu bi-
skup diecezji kieleckiej – Jan Piotrowski 
podkreślał, że krzyż ma ogromne zna-
czenie w tradycji chrześcijańskiej. Miejsce 
pielgrzymki to najstarsze polskie sanktu-
arium. Przechowywane są w nim relikwie 
Drzewa Krzyża Świętego. Inicjatorem 
Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowe-
go był biskup senior diecezji kieleckiej Ka-
zimierz Ryczan.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

od kilku lat. Jest to dla mnie wyjątkowe 
wydarzenie. Spotykam tu wielu przyjaciół, 
razem modlimy się i jednocześnie podzi-
wiamy piękno naszego regionu – mówi 
Elżbieta Śreniawska.
Celem pielgrzymki było oddanie czci re-
likwiom Krzyża Świętego oraz propa-
gowanie aktywnych form wypoczynku. 
Zdaniem biskupa Mariana Florczyka, piel-
grzymka jest pewnego rodzaju wyrzecze-
niem dlatego deszcz nie jest czynnikiem, 
który mógłby wiernym przeszkadzać. 
Trasa wyprawy wynosiła prawie 40 kilo-
metrów i prowadziła z Kielc poprzez Ce-
dzynę, Leszczyny , Bęczków oraz Krajno 
i Bieliny. 
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bilety dla 
Dużych roDzin

Przyjaciel 
solidarności

W Kielcach zmieniły się zasady na-
bywania biletów okresowych przez 
dzieci z rodzin wielodzietnych. Ma to 
związek z wejściem w życie zapisów 
nowej uchwały Rady Miasta.

Zgodnie z dokumentem, bezpłatne prze-
jazdy na podstawie biletu 90-dniowe-
go, przysługują dla trzeciego i kolejnego 
dziecka z rodzin wielodzietnych, zamiesz-
kałych w stolicy regionu. Mogą z nich 
korzystać do ukończenia 18 roku życia,  
a w przypadku pobierania nauki w szkole 
lub w uczelni wyższej – nie dłużej niż do 
ukończenia 25 roku życia. Wybór, które  
z dzieci w rodzinie wielodzietnej, otrzy-
mają bezpłatne bilety, należy do rodzica, 
bądź opiekuna. Dokument wydawany jest 
na podstawie pisemnego oświadczenia 
członka rodziny. Do oświadczenia, należy 
przedłożyć do wglądu, karty osób które 
będą korzystać z darmowych przejazdów.  
Bezpłatne bilety okresowe dla dzieci z ro-
dzin wielodzietnych wydawane są przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Punkcie 
Obsługi Pasażera przy ulicy Głowackiego 
4. Przypominamy, że o Kartę Dużej Rodzi-
ny ubiegać się można w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Rodzinie przy ulicy Studzien-
nej w Kielcach.

Sienkiewicz, to niezwykle piękny, żywioło-
wy i mądry szczeniak. Zbliża się zima, któ-
rej nie chciałby spędzić w schronisku. Sien-
kiewicz ma czworo rodzeństwa. Zarówno 
on, jak i jego bracia gotowi są do adopcji.

sienkiewicz

czeKają na 
nowy dom
Zwierzęta ze schroniska w Dyminach

wyjątkowe wiDowisKo

28 listopada, kielczanie będą mogli obej-
rzeć wyjątkowe widowisko multimedial-
ne – Symphonica. Do muzyki m.in Me-
tallicy, Nirvany i AC/DC zaśpiewa wielu 
uzdolnionych wokalistów. Gościem spe-
cjalnym będzie Małgorzata Ostrowska. 
Więcej informacji na ten temat znajduje 
się na stronie www.symphonica.info.pl

Ma 7 lat i jeszcze nie spotkała osoby, któ-
rej mogłaby towarzyszyć w codziennych 
spacerach. Potrzebuje opieki, ale też sama 
chciałaby się zaopiekować swym towarzy-
szem. Jest gotowa do adopcji.

Gdyby mogła wybierać, na swego przyja-
ciela wybrałaby osobę energiczną, tak jak 
ona. Kotka ma zaledwie cztery miesiące 
lubi towarzystwo innych zwierząt.

saria

kamisia

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

Przewodniczący NSZZ Solidarność  
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komu-
nikacji w Kielcach – Bogdan Latosiński 
otrzymał tytuł „Przyjaciela Solidarno-
ści”. Wyróżnienie przyznano podczas 
uroczystości rocznicowych Związku 
zorganizowanych w Wojewódzkim 
Domu Kultury.

– Dla mnie była to bardzo wyjątkowa  
i wzruszająca chwila. Praca związkowa 
jest jednym z najważniejszych zadań, jakie 
przed sobą postawiłem. Jeśli udaje mi się 
odnosić sukcesy, to zawsze podkreślam, 
że jest to zasługa całej organizacji związ-
kowej, której przewodniczę. Bez zaanga-
żowania wszystkich członków, nie byłoby 
naszej siły – mówi Bogdan Latosiński.
W tym roku członkowie organizacji świę-
towali 35 lecie powstanie Solidarności.  
W regionie świętokrzyskim obchody trwa-
ły przez dwa miesiące. Miały formę „Kar-
nawału” w czasie którego zorganizowa-
no wiele wystaw, pokazów, prelekcji, nie 
zabrakło także „Pieśniobrania” oraz Testu 
Wiedzy o Związku.
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Szanowni Państwo,

Spoglądam z troską a jednocześnie z nadzieją w przyszłość na-
szej Ojczyzny i wiem, że musimy odbudować wspólnotę narodu  
i wspólnotę celu, by naprawić nasz kraj w wielu dziedzinach.
Wspólnotę buduje się najlepiej przez myślenie o innych, po-
przez aktywne zaangażowanie w sprawy ogółu obywateli, 
sprawy regionu i problemy społeczności, którą się reprezentuje. 
Tych spraw w polskich, w świętokrzyskich wsiach, miastach czy 
miasteczkach jest bardzo dużo.

Może na początku będzie trudno, może nie wszystko pójdzie 
tak jak byśmy oczekiwali, może trzeba będzie szukać innych 
dróg, ale zawsze trzeba próbować. Oczekujemy od rządzących, 
że będą dla nas dobrze pracowali i skutecznie dbali w pierwszej 
kolejności o nasze sprawy. To oczekiwanie biorę z pełną odpo-
wiedzialnością również do siebie. 

Prezydent Andrzej Duda wprowadził do polityki nową jakość – 
wiarygodność i odpowiedzialność. Pokazał, że trzeba słuchać 
obywateli i można dotrzymywać złożonego im słowa.

Polacy nie czekają dziś, na kolejne puste obietnice, ale na kon-
krety, na rzetelny plan naprawy kraju. Dlatego Prawo i Spra-
wiedliwość przygotowało i złoży zaraz po wyborach (jeśli tak 
zdecydują Polacy), pakiet ustaw na pierwsze 100 dni rządów. 
Ten pakiet to wynik spotkań i rozmów z Polakami. Szczególnie 
potrzebują go mieszkańcy najbardziej zapóźnionych i zanie-
dbanych regionów takich jak Świętokrzyskie, gdzie bezrobocie, 
bieda, załamanie demograficzne, emigracja zarobkowa, brak 
perspektyw, doskwiera najboleśniej.

Pakiet ustaw dotyczy w szczególności: obniżenia wieku eme-
rytalnego, ubezpieczeń rolników, ochrony polskiej ziemi, obni-
żenia podatku CIT do 15% dla małych firm, ulg podatkowych 
dla przedsiębiorców, minimalnej stawki godzinowej 12 złotych 
brutto, Narodowego Programu Zatrudnienia, bezpłatnych 
leków dla seniorów po 75 roku życia, programu dla rodzin  
z dziećmi - Rodzina 500+, zmian ustawy o VAT;

Jestem dumny, że na liście Prawa i Sprawiedliwości są kandyda-
ci z różnych środowisk i zawodów. Nauczyciele i związkowcy, 
pielęgniarki i lekarze, samorządowcy i przedsiębiorcy, prawnicy 
i naukowcy. Wszyscy godni zaufania. W imieniu ich wszystkich, 
w swoim imieniu - proszę Państwa o głos 25 października. Ra-
zem dokonamy dobrych zmian. DAMY RADĘ.

Krzysztof Słoń
Senator RP 

0 1 .  S Ł O Ń  K R Z Y S Z T O F  M A R E K  /  P r a w o  i  s P r a w i e d l i w o ś Ć

0 2 .  i n n y  K a n D y D a t. . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 3 .  i n n y  K a n D y D a t. . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

karta do głosowania w wyboracH do senatu rP

okrĘg wyborczy nr 83
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Szanowni Państwo

Osiem lat temu objąłem stanowisko dyrektora III Liceum Ogól-
nokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida 
w Kielcach. Rodzice powierzają nam, to co dla nich jest naj-
ważniejsze – przyszłość swoich dzieci. Działania oraz decyzje, 
które podejmuję jako dyrektor szkoły, podyktowane są troską 
o naszych uczniów. Zaangażowanie we wspólny cel wszystkich 
nauczycieli, uczniów i rodziców oparte na naszej ciężkiej pracy, 
przynosi kolejne sukcesy – coraz lepsze wyniki osiągane przez 
maturzystów. 

Nasz patron mówił: „ożywić przeszłość znaczy wciągnąć ją  
w dialog, z którego wyłoni się przyszłość”. To prawda, nie da 
się zbudować dobrej przyszłości zapominając o przeszłości, 
dlatego tak ważne są dla mnie tradycja, patriotyzm, uczciwość 
i bezinteresowność. Pamięć o poprzednich pokoleniach, któ-
re walczyły o wolną Polskę, ich osiągnięciach, przekazywałem 
i przekazuję Waszym dzieciom, aby i oni stali się strażnikami 
pamięci. 

Jako student zakładałem świętokrzyską organizację Prawa  
i Sprawiedliwości wraz ze ś. p. Przemysławem Gosiewskim. To 
od niego nauczyłem się jak należy podchodzić do obowiązków, 

jak można walczyć o dobro naszego regionu. Był on dla mnie 
wzorem pracowitości. Teraz ja chcę stanąć do walki o lepszy los 
ludzi żyjących w naszym regionie i w Polsce. O przywrócenie 
normalności w edukacji, o oparte na dekalogu wartości etyczne, 
które kształtowały pokolenia Polaków. 

Wierzę, że można w mądrości, wzajemnym poszanowaniu, zro-
zumieniu i prawdzie rozwiązywać trudne sprawy. Powtórzę jesz-
cze raz za Norwidem: „Głosem narodu jest harmonia ojczysta, 
mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda”

25 października będziemy decydować o przyszłości naszej oj-
czyzny. Zdecydowałem się kandydować do Sejmu bo wierzę, że 
dobra zmiana dla regionu jest możliwa. Razem damy radę. Jak 
mówią moi uczniowie – damy radę to ogarnąć. 

Proszę Państwa o głos
Lista Prawa i Sprawiedliwości, miejsce 8

Z wyrazami szacunku
Rafał Miłosz Nowak

Kielce, dnia 5 października 2015 roku
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nowe PrzystanKi, ulice, estakady
Dobiegają końca, warte ponad 60 milio-
nów złotych inwestycje drogowe, prowa-
dzone w stolicy województwa świętokrzy-
skiego. Przy kieleckich ulicach pojawia się 
coraz więcej gruntownie zmodernizowanych 
przystanków autobusowych. W sumie prze-
budowanych zostanie ich 81. W ramach 
inwestycji, powstają nowe zatoki autobu-

sowe, wymieniana jest nawierzchnia i wia-
ty. Widać już także efekty modernizacji ulic 
Grunwaldzkiej i Szajnowicza-Iwanowa, na 
odcinku od Podklasztornej do Massalskiego. 
Prace obejmowały m.in. budowę estakady  
i buspasów. Za ich realizację miasto zapłaci 
27 milionów złotych. Pieniądze na inwestycje 
pochodzą z dotacji unijnej.
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kierowca miejskiego PrzedsiĘbiorstwa komunikacji w kielcacH uratował życie 
jednej z Pasażerek. Kobieta straciła PrzytoMność w traKcie PoDróży autobuseM.

sKroMny boHater

karol sławeta

fot. A.K.

temat numeru

12



To był słoneczny wrześniowy wtorek. Ka-
rol Sławeta, jak zwykle wsiadł do autobu-
su, nie spodziewał się, że tego dnia wyda-
rzy się coś wyjątkowego. Właśnie w ten 
wtorek uratował życie 77-letniej kobiecie. 
Podczas wykonywania regularnego kursu 
jedna z pasażerek zasłabła. Kierujący na-
tychmiast udzielił jej pierwszej pomocy, 
do przyjazdu karetki przez 15 minut wy-
konywał masaż serca. W pojeździe było 
wówczas kilku pasażerów, oni nie potra-
fili pomóc. Ratownicy zabrali kobietę do 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach.
– Postawa kierowcy była bohaterska. 
Gdyby wszyscy stali i się tylko patrzyli, to 
ta pani na pewno by nie przeżyła – pod-
kreślała w mediach doktor Dorota Adam-
czyk-Krupska, szefująca Szpitalnemu Od-
działowi Ratunkowemu.

Karol Sławeta ma 28 lat. Niedawno uro-
dziła mu się córeczka. W MPK pracuje od 
roku. Mimo tak krótkiego stażu wiedział, 
co należy zrobić.

– Nasi kierowcy przechodzą kursy udzie-
lania pierwszej pomocy, ale wiem, że nie 
tylko umiejętności i wiedza się liczą. Waż-
ne jest przede wszystkim opanowanie. 
Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich 
pracowników – mówi Elżbieta Śreniaw-
ska, prezes MPK

Jak podkreśla kierowca otrzyma nagrodę, 
bo zasłużył na to swoją postawą i dla in-
nych pracowników może być wzorem.
– Stojąc na przystanku, czekając aż ludzie 
wejdą usłyszałem, że ktoś woła o pomoc 
i prosi, żeby zadzwonić po karetkę. Dłu-
go nie myśląc, pobiegłem zobaczyć co się 
dzieje.

kobieta leżała na Podłodze i nie oddy-
cHała. sPrawdziłem tĘtno, ale nie było 
wyczuwalne. odwróciłem kobietĘ na 
bok, żeby siĘ nie zakrztusiła. 

Karetka długo nie przyjeżdżała, dlatego 
przystąpiłem do reanimacji. Na tyle ile 
umiałem, starałem się pomóc. W takiej 
chwili nie myśli się o niczym, po prostu 
stara się pomóc, najlepiej jak się potrafi  
– relacjonuje Karol Sławeta.

Czy się bałem? - W tamtym momencie nie 
myślałem o tym, nawet nie czułem zmę-
czenia. Wiedziałem, że jeśli nie pomogę 
tej Pani, to do czasu przyjazdu karetki 
może być za późno. Nikt z pasażerów nie 
wiedział co robić. Stali jak w transie, tylko 
jedna dziewczyna zapytała mnie czy dam 
radę. Dopiero po wszystkim, gdy przyje-
chała karetka i ratownicy przejęli pasażer-
kę wszystko ze mnie zeszło – opowiada.

To nie był pierwszy przypadek, kiedy Ka-
rol Sławeta pomagał. – Już kiedyś pró-
bowałem reanimować, ale wówczas 
się nie udało. Mężczyzna miał rozległy 
wylew. Tym bardziej cieszę się, że tym 
razem osoba, której pomogłem przeżyła  
– zapewnia.

Przełożeni Pana karola Podkreślają, że 
w wykonywaniu zawodu kierowcy Po-
trzebny jest sPokój i oPanowanie. 

– Pasażerów, co widać na nagraniu z mo-
nitoringu było wielu. Troszeczkę spaniko-
wali, co nie znaczy, że nie chcieli pomóc. 
Ale to ten młody człowiek miał w sobie 
stoicki spokój, który w tej sytuacji był bar-
dzo potrzebny. Dzięki temu kobieta żyje  
– mówi Bogdan Latosiński, przewodni-
czący NSZZ „Solidarność” w MPK.

Sam zainteresowany nie czuje się bo-
haterem, a całe zainteresowanie wokół 
jego osoby, uważa za niepotrzebne. – Nie 
zrobiłem nic nadzwyczajnego. Jak potra-
fiłem, tak pomogłem – mówi. Podkreśla 
jednak, że chciałby, aby tego typu sytu-
acje, jeśli już są nagłaśniane w mediach 
były pretekstem do tego, aby pokazywać 
społeczeństwu, że nie należy się bać po-
magać. – Ja robię to odruchowo. Jeśli 
widzę, że ktoś potrzebuje pomocy, zaczy-
nam działać – mówi Karol Sławeta.
Dodaje, że powinno być więcej akcji, 
uczących i przypominających, jak należy 
pomagać.

Informacje o tym, jak należy udzielać 
pierwszej pomocy znajdziemy na spe-
cjalnych naklejkach umieszczonych 
na szybach w autobusach MPK. Dla 
Państwa publikujemy też skrócony 
poradnik.

Sprawdź reakcję poszkodowanego.
Jeżeli reaguje: zostaw poszkodowanego 
w bezpiecznej pozycji i wezwij pomoc.
Jeżeli nie reaguje: odwróć poszkodowa-
nego na plecy, a następnie udrożnij jego 
drogi oddechowe.
Wykonuj 30 uciśnięć mostka i 2 sztuczne 
wdechy, aż do przyjazdu karetki.
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Kielce, 01 października 2015 

Pan
Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, nakazującą cofnięcie kar nałożonych wraz z odsetkami, przewoźnikom 
łamiącym przepisy dot. transportu publicznego, zwracam się do Pana Marszałka o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Ilu spraw, ilu i których przewoźników dotyczy powyższa decyzja SKO?

2. Przez jaki okres, decyzje o nałożeniu kary podpisywane były przez osobę nieuprawnioną?

3. Jaka jest suma kar znajdujące się w decyzjach podpisanych przez osobę nieuprawnioną?

4. Od kiedy pisma kierowane do przewoźników podpisują osoby do tego upoważnione?

5. Ile osób pracuje w dziale zajmujących się kontrolą?

6. Czy ten problem analizowało Biuro Audytu Wewnętrznego ŚUM?

7. Czy wydawanie decyzji w ww. zakresie opiniowało Biuro Obsługi Prawnej ŚUM?

Ponadto:

1. Jakie procedury wdrożono, aby wyeliminować nieprawidłowości wykryte podczas kontroli przeprowadzonej przez ŚUW w zakresie przekazy-
wania dopłat do biletów ulgowych przewoźnikom za lata 2012-2013?

2. Kto zatwierdzał niekompletne, niespełniające wymogów wnioski przewoźników o dopłaty do biletów?

3. Kto personalnie odpowiada za brak jakiejkolwiek kontroli w powyższym zakresie za lata objęte kontrolą?

4. W jaki sposób nadzór nad prawidłowością dopłat do biletów funkcjonuje obecnie?

UZASADNIENIE
Od pierwszych dni, gdy z woli wyborców zostałem radnym województwa świętokrzyskiego, składałem kilkanaście interpelacji wskazujących jed-
noznacznie na patologię występującą w publicznym transporcie drogowym. Skutkiem złej polityki była likwidacja wielu firm przewozowych funk-
cjonujących w województwie świętokrzyskim, w tym prawie wszystkich PKS-ów wykonujących zadania transportowe w sposób uczciwy i zgodny  
z prawem. Decyzje te odbiły się niestety na pasażerach.
Brak reakcji Pana Marszałka, jak również Wicemarszałka doprowadziły do łamania prawa i całkowitej bezkarności prywatnych przewoźników. Także 
bierna postawa pracowników wydziałów odpowiedzialnych za transport doprowadziła do wystąpienia wielu patologicznych sytuacji. Do nich należą 
m.in. zatrzymanie i podejrzenie o korupcję pracownika wydziału odpowiedzialnego za funkcjonowanie transportu publicznego oraz ostatnia sytu-
acja związana z nakazem zwrotu nakładanych kar na przewoźników prywatnych.
Dlatego zwracam się z pytaniem: czy władzom województwa zależy na dobrym, zgodnym z przepisami, jak również oczekiwaniami 
pasażerów, funkcjonowaniu publicznego pasażerskiego transportu drogowego? 
Ja odnoszę wrażenie, że nikomu w zarządzie województwa na tej dziedzinie nie zależy, że brakuje dobrej woli. Brak nadzoru doprowadził do strat, 
a w konsekwencji do likwidacji firm przewozowych uczciwie wykonujących usługi. Niestety konsekwentnie promujemy i nagradzamy, z pieniędzy 
podatników, przewoźników łamiących wszelkie przepisy. Teraz należy się spodziewać, że będą oni masowo występować do SKO o anulowanie im 
kar. A za błędy urzędników Marszałka zapłacimy my – podatnicy.
Nurtuje mnie także pytanie – czy to jest działanie wynikające z poczucia bezkarności, czy też ktoś świadomie działa na szkodę trans-
portu publicznego? Śmiem twierdzić, że jedno i drugie jest naganne i źle świadczy o służbach Pana Marszałka.

Z poważaniem,
Bogdan Latosiński

Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Ostatnia sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go znów pokazała, jak władze regionu dbają o dobro 
mieszkańców i stan publicznej kasy. Zapracowani 
członkowie Zarządu Województwa, w poprzedniej 
kadencji rzadko korzystali z urlopów, za co wzięli wy-
sokie ekwiwalenty. Byli bardzo zajęci pracą, a jednak 
znów się okazało, że zawalili, nie dopilnowali, zlekce-
ważyli… Tym razem narazili na straty budżet, składają-
cy się przecież z naszych podatków, bo nie dopilnowali 
sprawy kar nakładanych na nieuczciwych przewoźni-
ków. Z powodu błędów formalnych, na razie trzeba 
zwrócić ponad 20 tysięcy, ale za chwilę kwota ta może 
niebagatelnie wzrosnąć. Czyżby Panowie z Zarządu  
z groszem publicznym się nie liczyli?
Podczas ostatniej sesji, radni mieli zająć się też sprawą 

bez cenzury

interPelacja

fot. A.K.

łamania prawa i niewykonywania wyroku sądowego, 
dotyczącego miejscowości Gumienice Straszniów. 
Mieli się zająć, ale się nie zajęli, bo przewodniczą-
cy Sejmiku zdecydował, że sprawa trafi najpierw do 
Komisji Samorządu Terytorialnego. Podjął taką decy-
zję na wniosek członka zarządu województwa Piotra 
Żołądka. To dobitnie pokazuje, że ten ostatni rozcią-
gnął parasol ochrony nad poczynaniami wójta gminy 
Pierzchnica. Szkoda, że z taką samą gorliwością nie 
zadbał o włączenie tej gminy do Kieleckiego Obsza-
ru Metropolitalnego. Czy naprawdę, dla zaspokojenia 
potrzeby własnej „ważności” i z poczucia, że ma się 
władzę można lekceważyć wyroki Sądu Najwyższego  
i utrudniać życie ludziom? 

okiem związkowca
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Te słowa Błogosławionego Księdza Jerze-
go Popiełuszki, kapelana Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” są dziś nadal aktualne. 
Jego nauczanie i ofiara złożona z życia 
pozostaje w myślach milionów. Pamięta-
my Jego służbę i poświęcenie drugiemu 
człowiekowi, bo ksiądz Jerzy był blisko lu-
dzi, a oni to czuli, doskonale poznał pro-
blemy środowiska pracy.

Idąc w sierpniowe, niedzielne popołudnie 
do pracowników Huty Warszawa, żeby 
odprawić mszę świętą na fabrycznym 
placu, wypełnionym strajkującą załogą, 
zwyczajnie po ludzku obawiał się, czy 
sprosta oczekiwaniom hutników. Obawy 
oczywiście okazały się bezpodstawne. 
Już po przekroczeniu fabrycznej bramy 
spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. 
Zyskał niemal natychmiast serdeczność  
i sympatię hutników. Był za to wdzięczny 
do końca życia. Nie opuścił ich w trud-
nych miesiącach stanu wojennego. Mimo 
problemów zdrowotnych nie zaprzestał 
aktywnej kapłańskiej posługi wśród war-
szawiaków, wspierał studentów, pracow-
ników służby zdrowia, wszystkich którzy 
do niego przychodzili.

Dwa autokary z pracownikami Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacji ruszyły 
w pielgrzymce dziękczynnej do Fatimy. 
Biorą w niej udział szeregowi pracownicy 
i przedstawiciele kierownictwa spółki, li-
derzy NSZZ „Solidarność” i dwóch księży. 
105 osób, w ciągu dwóch tygodni poko-
na długą trasę, odwiedzając przy okazji 
znane europejskie miasta, aby ostatecz-
nie –- 13. października, w dniu objawień 
Matki Bożej Fatimskiej zameldować się 
w Jej Sanktuarium. Wśród setek tysięcy 
pielgrzymów z całego świata weźmiemy 
udział w nabożeństwie i modlitwie różań-
cowej. 

Mamy za co dziękować. W tym roku 
obchodzimy 35-lecie Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego „So-
lidarność”, który kierując się wypisaną 
na sztandarach dewizą: BÓG – HONOR 
– OJCZYZNA broni ludzkiej godności, 
sprawiedliwości i wolności oraz podsta-
wowych praw pracowniczych i ludzkich.  

zło dobrem zwyciĘżaj

kierunek - Fatima

fot. A.K.

Drzwi skromnego mieszkania w żolibor-
skiej parafii były otwarte dla każdego, 
szczególnie w mrocznych dniach stanu 
wojennego. Odważnie stawał w obro-
nie poszkodowanych. Podczas mszy za 
Ojczyznę w żoliborskim Sanktuarium, na 
których gromadziły się setki tysięcy ludzi 
z całej Polski, skupiając uwagę na Ewan-
gelii, mówił o trudnych, często bolesnych 
problemach ludzi, mówił o sprawach nie-
wygodnych dla komunistycznego aparatu 
władzy. Wspierał więzionych i internowa-
nych. Mimo gróźb, i prób pozbawienia 
życia, ksiądz Jerzy nie zaprzestał posługi 
wobec potrzebujących. 19 października 
1984 roku, wracając z Bydgoszczy, został 
w okolicach Torunia, pod osłoną nocy, 
uprowadzony i brutalnie zamordowany 
przez funkcjonariuszy SB. Jego pogrzeb  
– 3. listopada zgromadził setki tysięcy lu-
dzi. 19. października, jak co roku, o godzi-
nie 18.00 w kieleckiej Bazylice Katedral-
nej mieszkańcy Kielc i okolic, członkowie 
Niezależnego Samorządnego Związku Za-
wodowego „Solidarność”, gromadząc się 
wraz z pocztami sztandarowymi podzię-
kują Księdzu Jerzemu i modlić się będą 
o Jego rychłą kanonizację. Bądźmy tego 
dnia razem.

W pielgrzymi trud wpisuje się dziękczy-
nienie za Ojca Świętego Jana Pawła II, tak 
bardzo ważnego dla każdego z Polaków  
i Solidarności. Jego nauczanie bezpośred-
nio przyczyniło się do powstania Związku 
i zrzucenia kajdan totalitaryzmu komuni-
stycznego przez kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej.

W pielgrzymkowe dziękczynienie wpisuje 
się także 5. rocznica beatyfikacji księdza 

Jerzego Popiełuszki – kapelana Ludzi So-
lidarności. Modlić będziemy się o rychłą 
kanonizację. I wreszcie, dziękczynieniem 
zostanie objęta przypadająca w tym roku 
ósma rocznica strajku pracowników kie-
leckiego MPK. Protestu w obronie wła-
snego zakładu, zapewniającego chleb 
i miejsca pracy oraz tej samej rocznicy 
powstania spółki pracowniczej Kieleckie 
Autobusy, większościowego udziałowca 
MPK Kielce.

arch.MPK
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bogDan latosiński

lista 1 Miejsce 13
kandydat do sejmu rP

razem damy radĘ

 » Radny dwóch kadencji Sejmiku  
Województwa Świętokrzyskiego

 » Aktywnie uczestniczy w pracach nad  
budżetem województwa

 » Zaangażowany w sprawy społeczne  
i gospodarcze

 » Złożył kilkadziesiąt interpelacji dotyczących 
m.in.:
• zwalczania nieprawidłowości w transpor-

cie publicznym regionu,
• stosowania ulg i dopłat w przejazdach 

osobowych,
• walki z bezrobociem i finansowania  

walki z ubóstwem,
• funkcjonowania służby zdrowia  

w województwie świętokrzyskim
• likwidacji przedsiębiorstw i skutków  

z tym związanych

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

„Z pełną odpowiedzialnością 
rekomenduję Bogdana 
Latosińskiego, na którego 
wsparcie zawsze mogę 
liczyć, a Jego rady wysoko 
sobie cenię”.

„Bogdan Latosiński w ciągu 
ostatnich lat pokazał, że jest 
niekwestionowanym liderem 
związkowej społeczności. Je-
stem pewny, że obdarzając 
Go zaufaniem w wyborach 
parlamentarnych podejmie-
my dobrą decyzję. I o taką 
decyzję proszę”.

„Bogdan jest społecznikiem. 
Człowiekiem ogromnie 
wrażliwym, co pokazał przez 
wiele lat pracy zawodowej  
i społecznej. Jestem przeko-
nany, że to dobry kandydat 
i dlatego proszę o Państwa 
głos w nadchodzących 
wyborach”.

Elżbieta Śreniawska, 
Prezes Zarządu, Dyrektor 
Generalny MPK Kielce.

Waldemar Bartosz, Prze-
wodniczący Zarządu Re-
gionu Świętokrzyskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Piotr Duda, Przewodni-
czący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

ogłoszenie wyborcze


