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Piszemy o rozpoczynającym się
remoncie dworca autobusowego
w Kielcach.

Wracamy do wydarzeń, które
zmieniły komunikację miejską
w Kielcach.

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski mówi o przyszłości stolicy
regionu.

Poseł Bogdan Latosiński pisze
o zbliżających się wyborach
samorządowych.

fot. A.K.
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bliżająca się dużymi krokami jesień upłynie pod znakiem wyborów samorządowych. Także w „Pasażerze” nawiążemy do tego tematu. W swoim felietonie, poseł Bogdan Latosiński pisze o tym, jak ważny jest
udział w zbliżających się wyborach. W rozmowie z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim pojawia się temat
przyszłości stolicy regionu i tego, jak będzie wyglądać nasze miasto. Dla nas, ogromnie ważne są plany dotyczące
rozwoju komunikacji publicznej, zarówno w Kielcach,
jak i w całym regionie. Piszemy także o inwestycji, która
zmieni komunikacyjny obraz regionu, czyli przebudowie
dworca autobusowego w Kielcach. Miasto podpisało
umowę z firmą, która wykona remont, myślę że wiele
osób z niecierpliwością czeka na efekty tych prac. Po ich
zakończeniu, zarówno pasażerowie, jak i kierowcy będą
czekać na kursy w komfortowych warunkach. Chcemy
też Państwa poinformować o naszym małym sukcesie,
czyli zmianach w rozkładach autobusów miejskich. Na
początek, po naszych interwencjach inaczej pojadą linie
OZ i OW. Z Zarządem Transportu Miejskiego rozmawiać
będziemy o kolejnych trasach, tak żeby rozkłady jazdy
przystosowane były do rzeczywistości, do potrzeb pasażerów i ruchu w mieście.
Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Śreniawska

Prezes MPK w Kielcach
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fot. A.K.

Rodzinna zabawa
Zabawy dla dzieci, wspólny piknik,
a także możliwość wzięcia udziału
w badaniach profilaktycznych, to
część atrakcji, które przygotowano
dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji i ich dzieci.
Najmłodsi korzystali z możliwości, jakie
dawała bawialnia. Nie zabrakło też zabaw
zorganizowanych przez animatorów.
– Pomyśleliśmy także o paniach, które
mogły wziąć udział w badaniach profilaktycznych. Na nasze zaproszenie przyjechał cytobus ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Nasze pracownice i żony
naszych pracowników mogły wykonać
cytologie. Mogły także porozmawiać na
temat profilaktyki ze specjalistami – informuje Elżbieta Śreniawska, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.
Dziękujemy Bawialni AQQ za organizacje
pikniku. Bawialnia AQQ organizuje półkolonie, urodziny dla dzieci oraz warsztaty
tematyczne.

fot. A.K.
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Fantastycznie
z MPK

Nie zabrakło również prezentacji oraz lekcji sztuk walki. – Zawsze jesteśmy otwarci
na różnego rodzaju możliwości wykorzystania naszych autobusów. Myślę, że ta
akcja zainteresowała wiele osób – mówi
Elżbieta Śreniawska, prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji.

Wybrany przez
Papieża
Biskup pomocniczy diecezji kieleckiej
Marian Florczyk został wybrany przez
papieża Franciszka Ojcem Synodalnym na najbliższy synod poświęcony
młodzieży.
– Jesteśmy niesamowicie dumni z naszego biskupa i w imieniu wszystkich pracowników MPK i KASP chciałbym przekazać serdeczne gratulacje – mówi Bogdan
Latosiński, poseł i jednocześnie przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego.
Jak informuje Radio Kielce, biskupów do
udziału w obradach synodalnych wybierają konferencje episkopatów. Z Polski wybrani zostali abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i wiceprzewodniczący
Rady Konferencji Episkopatów Europy,
abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki
i przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej
Ewangelizacji oraz bp Marek Solarczyk,

przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa
Młodzieży. Papież zatwierdził te wybory.
Dodatkowo Ojciec Święty sam wybiera
biskupów na Ojców Synodalnych. Tym razem wskazał księdza Mariana Florczyka,
biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej
– informuje Konferencja Episkopatu Polski. Ksiądz biskup Marian Florczyk w Konferencji Episkopatu Polski należy do Rady
ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz do
Rady ds. Społecznych. Jest też Delegatem
KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców.

Inwestycja
rozpoczęta
Od podpisania umowy rozpoczęła się
długo oczekiwana inwestycja, czyli
przebudowa dworca autobusowego
w Kielcach.
Dokument parafowali prezydent Kielc
Wojciech Lubawski, Marian Sosnowski –
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego
oraz Dariusz Blocher – Prezes Zarządu
BUDIMEX S.A. Koszt inwestycji to nieco
ponad 68 mln zł. – Większość tej kwoty,
bo 85 proc. pochodzi z dofinansowania
unijnego. Ta inwestycja zmieni obraz komunikacyjny Kielc. To będzie najnowocześniejsze centrum tego typu w Polsce
– mówi prezydent Wojciech Lubawski.
Zgodnie z umową czas realizacji inwestycji to 22 miesiące.
fot. UM Kielce

Sukces MSPO

Podczas przedsięwzięcia zorganizowanego przez Targi Kielce, można było m.in.
spotkać się z autorami książek fantastycznych, wziąć udział w turniejach gier
bitewnych, karcianych i komputerowych.

Kilkuset wystawców z całego świata wzięło udział w odbywającym się
w Kielcach Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.

Bezpiecznie
przy szkole
fot. Łukasz Zarzycki

sze działania i je docenili. To powód do
dumy dla nas kielczan, obywateli Europy
– powiedział po otrzymaniu nagrody prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Zmiany
w kursowaniu linii

fot. A.K.

Po interwencji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach,
zmienia się rozkład jazdy autobusów
linii OZ i OW.

Tradycyjne, wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego, okolice szkół znajdują się
pod szczególną uwagą policjantów,
którzy zwracają uwagę m.in. na stan
chodników i prawidłowe ustawienie
znaków drogowych.
Wraz z początkiem września, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach patrolowali pod tym kątem okolicę Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku.
W newralgicznym miejscu, tuż obok ruchliwej drogi z przystankiem pojawiła się
interaktywna tablica z napisami: „Zwolnij,
ty kierujesz moim życiem:”, „Dzień dobry
bezpiecznej szkole”, „Pierwszy dzwonek.
Bezpieczeństwo”.

Jak informowaliśmy, przez źle skonstruowany rozkład jazdy, autobusy tych linii
przyjeżdżały na miejsce zbyt wcześnie lub
zbyt późno, a Zarząd Transportu Miejskiego nakładał na przewoźnika kary.

Prezydent Kielc
z odznaką
Prezydent Kielc Wojciech Lubawski
otrzymał Odznakę Honorową Rady
Europy przyznaną Kielcom przez
Zgromadzenie Parlamentarne Rady
Europy w Strasburgu.

Autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, wypełnione fantastycznymi postaciami zachęcały
kielczan do udziału w Ogólnopolskim
Festiwalu Fantastyki Gier i Mangi.

fot. A.K.

Wystawę odwiedzili także prezydent RP
Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
– To bardzo ważne wydarzenia dla Kielc,
ale także dla całej branży zbrojeniowej
w Polsce. Tylko pierwszego dnia podpisano kontrakty warte ponad 600 mln zł.
Dokumenty te dotyczą m.in. modernizacji polskich sił zbrojnych – podkreśla poseł Bogdan Latosiński. Międzynarodowy
Salon Przemysłu Obronnego od ponad
ćwierć wieku jest wizytówką polskiej
branży i najlepszym sposobem promocji rodzimych firm. Jest także miejscem
prezentacji nowości sektora obronnego
z całego świata. Tegoroczna ekspozycja
targowa zajęła wszystkie 7 pawilonów
kieleckiego ośrodka wystawienniczego
oraz teren zewnętrzny. Podczas MSPO
2018 zobaczyć można było między innymi
ekspozycję Ministerstwa Obrony Narodowej oraz instytutów i uczelni wojskowych.

Odznakę przekazał Wojciech Bakun – Poseł na Sejm RP, przedstawiciel Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ,
a świadkami wydarzenia byli reprezentanci zaprzyjaźnionych z Kielcami samorządów z ukraińskiej Winnicy, węgierskiego Budapeszt – Czepel, niemieckiej Gothy
oraz chińskich miast Taizhou i Yuyao. – To
historyczny dzień dla Kielc. Niezwykle
ważne wydarzenie, które może przerodzić się w konkretne efekty dla naszego
miasta. Politycy europejscy zauważyli na-

fot. A.K.

fot. A.K.

– Nie mogliśmy dłużej godzić się z taką sytuacją dlatego wystąpiliśmy do ZTM z sugestią zmian. Linie OZ i OW to początek,
oczekujemy zmian także w rozkładach
innych linii – mówi Bogdan Latosiński,
przewodniczący Związku Zawodowego
Pracowników Transportu Publicznego. Na
tych dwóch liniach wprowadzono takt.
Autobusy będą odjeżdżały regularnie co
25 minut naprzemiennie, czyli co 12 minut będzie ruszał z placu 3 Maja albo autobus OW, albo OZ.

Mniej niż 100 zł
zachowasz
dla siebie
Na mocy przegłosowanej przez Sejm
20 lipca, nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych, nie trzeba będzie
zwracać znalezionej kwoty pieniędzy,
nie przekraczającej równowartości
100 złotych.
Projekt ustawy został przygotowany przez
parlamentarzystów z Komisji Petycji do
której wpłynął wniosek o zmianę przepisów. Sprawozdawcą petycji był poseł
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Bogdan Latosiński. Dotychczas obowiązujące przepisy obligowały znalazcę do
oddania właściwemu staroście każdej
znalezionej rzeczy, której szacunkowa
wartość nie przekraczała 100 złotych.
W praktyce oznaczało to, że znalazca,
chcąc być w zgodzie z obowiązującym
prawem, miał ustawowy obowiązek niezwłocznego, czasochłonnego i kosztownego (dojazd, wypełnienie odpowiedniej
dokumentacji) zwrócenia do właściwego
urzędu starosty, każdej znalezionej rzeczy.
W tym pieniędzy o bardzo niskim nominale – nawet jednogroszówki. Z racji tego,
że starostowie mogli odmówić przyjęcia
tej rzeczy, jeśli nie miała ona znaczenia
historycznego lub artystycznego i często
z tej możliwości korzystali, osoba kierująca się obywatelskim obowiązkiem, miała
poczucie straty czasu oraz bezcelowości
istniejących przepisów. Nowelizacja rozwiązuje ten problem.
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czekają na dom

Strajk, który zmienił oblicze komunikacji

Podopieczni Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach z utęsknieniem
czekają na nowych właścicieli, którzy zapewnią im bezpieczny dom. Więcej
informacji o zwierzakach można uzyskać kontaktując się z biurem Schroniska.
Numer tel. 41-361-67-24. Przy adopcji potrzebny jest dowód osobisty, smycz
i obroża. Wszystkie psy są zaczipowane, odrobaczone, zaszczepione przeciw
chorobom zakaźnym i wściekliźnie.

14 sierpnia minęło 11 lat od strajku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Załoga walczyła wtedy
o przyszłość spółki i udało się jej pokazać, że MPK zasługuje na zaufanie kielczan. Od tamtego czasu załoga pokazuje
to każdego dnia.

Sarcio
To niewielki pies, który trafił do schronisku
po wypadku. Zwierze jest bardzo spokojne
i grzeczne. Ma około 5 lat. Kiedy znalazł
się w schronisku był bardzo brudny i zaniedbany. Wszystko wskazuje na to, że ktoś
go porzucił. Potrzebuje wiele miłości.
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To koci niemowlak. Jest słodkim, młodym
zwierzątkiem, które dopiero uczy się życia. Czeka na nowy dom, gdzie będzie
mogła się bawić i sprawić wiele radości
właścicielom.

Szczepienia dla
seniorów

Kazan
To sporych rozmiarów pies, który trafił
do schroniska prosto z warunków domowych. To szok dla psa, który przez 11
lat żył u boku swojego pana. Niestety na
starość Kazan wylądował za kratami. To
bardzo grzeczny i sympatyczny pies, który
zasługuje na nowy dom.

Afar
To niewielki pies znaleziony na poboczu
ul. Ściegiennego w Kielcach. Zwierzę było
prawdopodobnie potrącone przez samochód. Teraz dochodzi do siebie. Może
ktoś go szuka? Afar z nadzieją czeka na
właściciela. Ma kilka miesięcy.

fot. A.K.

fot. A.K.

Żeby się zaszczepić, wystarczy z dowodem
osobistym udać się do jednej z szesnastu
wskazanych przychodni. Szczepionka jest
szczególnie polecana osobom zmagającym się z chorobami układu krążenia oraz
mającym problemy z obniżoną odpornością. W tym roku, miasto przeznaczyło na
ten cel ponad 415 tys. zł. To nie jedyne
szczepienia finansowane przez samorząd.
Realizowanych jest 5 programów profilaktycznych, z których każdy kierowany
jest do innej grupy wiekowej.

fot. A.K.

Kieleccy seniorzy, już po raz 13. mogą
skorzystać ze szczepień przeciwko
grypie. Szczepionka jest finansowana przez miasto, akcję przygotowano
z myślą o wszystkich osobach po 55.
roku życia.

Wracając do wydarzeń z sierpnia 2007
roku, dziś poseł a wówczas szef zakładowej Solidarności, Bogdan Latosiński
wspomina: To był bardzo trudny okres
dla MPK. Firma była w złej sytuacji. Mało
kto wierzył, że będziemy w stanie zająć
się profesjonalnie obsługą komunikacyjną miasta. Naszą siłą wtedy, podobnie
jak i teraz, byli i są ludzie, którzy pracują w spółce. To profesjonaliści – mówi
Bogdan Latosiński. Jak dodaje w spółce
przeprowadzono wiele zmian. Te zmiany
były możliwe dzięki wyrzeczeniom, które
przez lata ponosili pracownicy. – Razem
z zarządem i dzięki współpracy z władzami miasta, udało się nam wyprowadzić
firmę na prostą, a w Kielcach stworzyć
dobrą komunikację. Wbrew niektórym
opiniom, dobrze ocenianą przez pasażerów. Spółka pracownicza miała konkretne
zadanie do wykonania – przypomina Bogdan Latosiński.
—
Spółka miała w określonym czasie zainwestować 76 mln zł, musiała także wymienić prawie cały tabor. Dzięki determinacji załogi i działaniom zarządu udało się

to zrobić. – Zainwestowaliśmy znacznie
więcej, bo ponad 100 mln zł. Wymieniliśmy 70 proc. taboru. To wszystko działo
się kosztem wyrzeczeń, bo ludzie którzy
pracują w MPK, traktują swoje zajęcie,
jako służbę miastu. MPK zmieniło się,
zmieniło transport zbiorowy w mieście
– mówi Elżbieta Śreniawska prezes MPK.
Dodaje, że te inwestycje były priorytetowe.

Dopiero teraz spółka inwestuje w swoje
nieruchomości i remontuje siedzibę.
Jak informowaliśmy pieniądze na kompleksowe przeprowadzenie prac udało się
pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
—
– W tym czasie, kiedy my inwestowaliśmy,
zniszczone zostały PKS-y, do wielu miejscowości dojeżdżają tylko busy, w dodatku wyłącznie w tzw. rentownych godzinach. Dlatego samorządowcy kilku gmin
poprosili nas o pomoc, a w odpowiedzi
uruchomiliśmy połączenia m.in. do Łagowa, Chmielnika i Morawicy – przypomi-

na Bogdan Latosiński. Po strajku, mimo
ostrego sporu, udało się pracownikom
MPK porozumieć z miastem i wspólnie
rozwijać komunikację miejską.
—
– Dzięki prezydentowi Wojciechowi
Lubawskiemu udało się przeprowadzić
wiele inwestycji, które wpływają na to,
że komunikacja miejska jest lepsza. Chodzi m.in. o przebudowę dróg, budowę
buspasów, przystanków autobusowych,
kilku pętli, a także przygotowanie do
wprowadzeniu w mieście inteligentnych
rozwiązań. Czas prowadzenia prac nie był
łatwy, bo autobusy musiały poruszać się
objazdami, stać w korkach, ale poradziliśmy sobie także z tym – mówi Bogdan
Latosiński.
—
Władze MPK podkreślają, że spółka nie
osiadła na laurach i nadal zamierza inwestować w tabor. Firma zamierza kupić
60 autobusów zasilanych gazem CNG.
Złożono także wniosek do Centrum Unijnych Projektów w sprawie zakupu dwóch
autobusów elektrycznych oraz niezbędnej
do jej obsługi infrastruktury.

rozmowa

Kiedy słyszę słowo Kielce, czuję dobrą energię
rozmowa z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim

dają uprawnienia do tańszych biletów
komunikacji miejskiej. Do tego program
szczepień, który będzie kontynuowany.
Ogrody działkowe, zielone płuca miasta,
będą dostawać co roku milion złotych na
poprawę infrastruktury.
Jak można wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w mieście?
Od czasu, kiedy pełnię funkcje prezydenta liczba przestępstw w Kielcach zdecydowanie spadła i chcemy jeszcze poprawić
te dobre statystyki. Bezpieczeństwo odnosi się także do dróg i projektu wprowadzenia w Kielcach Inteligentnego Systemu
Transportowego. Jego efektem będzie
m.in. przebudowa ponad 60 skrzyżowań,
która zaowocuje np. powstaniem w mieście „zielonej fali”. Łatwiej będzie można
się przemieszczać komunikacją miejską,
ale też samochodami osobowymi. Bardzo ważne są nowe technologie. Dlatego
zamierzamy rozwijać m.in. Kielecki Park
Technologiczny i Centrum Kształcenia
Praktycznego. Musimy tutaj na miejscu
zapewnić wysoki poziom kształcenia młodym ludziom i starać się ich zatrzymać.
Wiadomo, że to nie jest proste, bo dwie
godziny stąd mamy Warszawę i Kraków,
gdzie młodzi zarobią dwa albo i trzy razy

fot. UM Kielce
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Pasażer: Zdecydował się Pan ubiegać
o reelekcję. Dlaczego?
Wojciech Lubawski: Dlatego, że kocham Kielce. Kiedy słyszę to słowo czuję
dobrą energię. Chcę o nie walczyć, bo
uważam, że jestem naszemu miastu potrzebny. W ciągu kilkunastu ostatnich lat
Kielce wypiękniały, udało się nam całkowicie przebudować układ komunikacyjny,
rozbudować Targi Kielce, co pociągnęło
za sobą rozwój bazy hotelarskiej i gastronomicznej. Organizujemy wiele imprez o charakterze międzynarodowym.
Ludzie chętnie do nas przyjeżdżają i nie
mogą się nadziwić, jak bardzo to miasto
się zmieniło. W czasie swojej prezydentury postawiłem na zdobywanie pieniędzy
unijnych. Robiłem to z dużą determinacją,
ale i efektami. Przetarliśmy wiele szlaków
i poznaliśmy wiele procedur, dzięki czemu
potrafiliśmy i potrafimy te pieniądze skutecznie zdobywać. Jako miasto zrealizowaliśmy inwestycje na ponad 4 miliardy

złotych. I się nie poddajemy. Zamierzamy
pozyskać środki na dalsze inwestycje,
szczególnie drogowe. Fundusze unijne
będą w najbliższych latach niezwykle potrzebne dla rozwoju naszego miasta, dlatego źle by się stało, gdyby ich część nie
trafiła do Kielc. Niezwykle ważne w tym
procesie jest wsparcie rządowe, które posiadamy.
Ogłaszając start w wyborach, przedstawił Pan konkretny program. Oparty na 3 filarach.
Tak. Filary, na których zbudowałem program to: rodzina, bezpieczeństwo i nowe
technologie. Rodzina jest przyszłością. To,
co się teraz dzieje w Europie, daje wiele do
myślenia. Świat poszedł w kierunku, który
nie gwarantuje bezpieczeństwa, dlatego
uważam, że musimy mocno stawiać na
rodzinę. Chcę, żeby w Kielcach młodym
rodzicom żyło się lepiej. Dlatego będziemy kontynuować budowę placów zabaw,

tyle. Ale musimy spróbować powalczyć
z tymi ośrodkami o pracowników dobrze
płatnymi miejscami pracy.
Kluczowe znaczenie dla miasta będzie
miała też rządowa inwestycja, czyli
budowa Centralnego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.
Ta inwestycja będzie realizowana u nas,
bo wykazaliśmy się ogromną determinacją. Jest warta ponad 200 mln zł i będzie
największym przedsięwzięciem centralnym w Kielcach od czasu budowy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. To właśnie ona najbardziej zmieni przyszłość
naszego miasta. Doświadczenia państw
zachodnich pokazują, że ośrodki, w których skupiono w jednym miejscu tak dużą
liczbę laboratoriów, stają się z czasem
centrami europejskiej metrologii.
W programie znajduje się lista ulic,
które zostaną wyremontowane. To
duży konkret.
To efekt spotkań z mieszkańcami, którzy
przychodzą do mnie i mówią o swoich
potrzebach. Nie da się wszystkiego zrobić
od razu, ale ta lista pokazuje, kiedy należy spodziewać się remontów. Pokazuje
też, że realizuję obietnice i mam kon-

kretne plany związane z miastem. Dobre
nawierzchnie, skuteczne rozwiązania komunikacyjne, nowoczesny tabor – o tym
wszystkim myślimy, zdobywamy środki
i realizujemy plany.
Pana oponenci twierdzą jednak, że
nie realizuje Pan zaprezentowanego
4 lata temu programu.
Jestem w stanie w ciągu pięciu minut
udowodnić, że jest odwrotnie. Ważne jest
słowo „kontynuacja”, bo ono jest kluczowe dla mojej prezydentury. Właśnie dzięki
temu, że jedna osoba sprawuje urząd 16
lat udało się wiele zrobić. Nikt nie zatrzymywał rozpoczętych projektów, nikt nie
zmieniał koncepcji. Kontynuuję to, co
rozpocząłem i będę to robił nadal jeśli zostanę wybrany.
Jeśli ponownie zostanie Pan wybrany
na stanowisko prezydenta będzie rewolucja kadrowa?
Pewne zmiany są konieczne, wynika to
z faktu, że część obecnych pracowników
ratusza odejdzie na emerytury. Chodzi m.in.
o moich zastępców, skarbnika miasta. Nie
chcę mówić o nazwiskach następców, bo
jeszcze z osobami, o których myślę nie rozmawiałem, ale zmiany na pewno będą.

przedszkoli oraz żłobków. Chcemy też
wybudować basen letni z infrastrukturą
rekreacyjną i uruchomić wypożyczalnię rowerów. Planujemy też zwiększenie liczby
bezpłatnych zajęć dodatkowych w przedszkolach i szkołach. Będziemy intensywnie wspierać rodziny, które są w kryzysie
z powodu choroby lub niepełnosprawności. Nie zapominamy o seniorach. Będziemy systematycznie poprawiać dla nich
dostępność do rehabilitantów. Już dużo
zrobiliśmy dla tego środowiska. Mamy
11 klubów i będą powstawać następne.
Budujemy bloki z mieszkaniami chronionymi dla osób starszych. Już teraz mamy
ich ponad 100. Jesteśmy liderami w tym
zakresie w kraju. W najbliższych latach
planujemy wybudować drugie tyle. Dużym ułatwieniem są Karty Seniora. Dzięki nim kielczanie powyżej 60 roku życia
mogą korzystać ze zniżek wielu firm prywatnych, ale i miejskich. Te zniżki dotyczą
np. wejść na baseny, imprezy kulturalne,
fot. A.K.
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oświadczenie

Dobra zmiana w samorządach?
Kielce 03.09.2018 r.

Przed nami wybory samorządowe, w których wybiorą Państwo swoich
przedstawicieli do rad miast, gmin, powiatów oraz sejmiku województwa. Wybiorą
Państwo także wójtów, burmistrzów i prezydentów.
10

Jako były radny sejmiku województwa
świętokrzyskiego, z doświadczeniem w pracy w samorządach, zachęcam Państwa do
udziału w wyborach. To od naszych głosów
zależeć będzie w najbliższych latach los
„małych Ojczyzn”.

Polecam popieranie kandydatów sprawdzonych, merytorycznych, zakorzenionych silnie w lokalnych społecznościach.
Ludzi znanych z długoletniej, wytężonej
pracy dla swoich formacji politycznych,
a nie bezideowych, zmieniających partie
jak rękawiczki przed wyborami, po to
żeby być bliżej władzy i profitów.
Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł
powiedzieć, że w samorządach nastąpiła
dobra zmiana. Taka zmiana jest potrzebna szczególnie w sejmiku województwa
świętokrzyskiego, gdzie już od kilku kadencji, władzę sprawuje koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy
Obywatelskiej.

Z racji pełnienia funkcji radnego sejmiku, w latach 2010-2015, miałem okazję
przyjrzeć się temu, w jaki sposób rządzą
województwem politycy reprezentujący te formacje. Już w 2013 r. opisałem
większość niedociągnięć i grzechów ekipy PSL-PO.
Począwszy od dramatycznej sytuacji na
regionalnym rynku pracy, poprzez los
pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych samorządowi, rekordową skalę bankructw świętokrzyskich
firm, bardzo złą sytuację ekonomiczną
szpitali, a skończywszy na zaniedbaniach
w transporcie publicznym. Przeważająca
część tych problemów nie została rozwiązana do dziś. Z oczywistych względów,

z mojej perspektywy najbardziej rażące są
zaniedbania dotyczące transportu. Przypominam, że według raportu Najwyższej
Izby Kontroli z 2015 r., powiat kielecki
nie dopełnił obowiązku stworzenia planu
transportowego. Nastąpiły również uchybienia przy kontroli przewoźników.
NIK informuje, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wystąpiły liczne przypadki nakładania
kar pieniężnych za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez pracownika nie posiadającego
stosownego upoważnienia. Niezgodnie
z prawem nakładano kary opiewające na
łączną kwotę 144,3 tys. złotych.

W 2012 roku, korzystając z uprawnień
radnego złożyłem skargę do Najwyższej Izby Kontroli, w której domagałem
się przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Marszałkowskim.
Chodziło o sprawdzenie, czy nie doszło do naruszenia przepisów ustawy
o transporcie drogowym, w zakresie
wydawania pozwoleń na wykonywanie
przewozów regularnych i przewozów
regularnych specjalnych w krajowym
transporcie drogowym. Chodziło również
o cofanie owych zezwoleń, dokonywanie
okresowej analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz dostosowywania rodzajów pojazdów, cenników
opłat, rozkładów jazdy do zapotrzebowania społecznego. Wniosek został jednak
zlekceważony, a kontrola przez NIK została przeprowadzona dopiero w 2015 r.
Zarząd województwa lekceważył również
moje liczne interpelacje i zapytania dotyczące kwestii, które wyżej wymieniałem,
składane w trakcie kadencji radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego
Wszyscy się zgodzimy, że zmiany są potrzebne, ale musi istnieć alternatywa.
Jestem przekonany, że zawarty w pię-

ciu punktach program dla samorządów,
który został przedstawiony na konwencji
programowej Prawa i Sprawiedliwości,
jest właśnie taką alternatywą. Samorządowa „piątka” Morawieckiego – jak
nazwali ją dziennikarze – dotyczy takich
kwestii jak: stworzenie programu „Ciepły
Dom”, którego założeniem jest obniżenie
rachunków za ogrzewanie, program segregacji śmieci, mający przyczynić się do
poprawy stanu środowiska.

Zapowiedziano także zwiększenie wydatków na domy seniora, przeznaczenie
pieniędzy na tematyczne place zabaw
dla dzieci i ośrodki sportowe.
Rząd zarezerwował także pieniądze na renowację dworców kolejowych, tworzenie
publicznej sieci internetowej pod hasłem
„100 megabitów na 100-lecie niepodległości”. Będzie także wsparcie budżetów
obywatelskich dla gmin wiejskich i miejsko – wiejskich. Na budowę szerokopasmowego Internetu rząd ma przeznaczyć
aż cztery miliardy złotych.

Szczególnie cieszy mnie zapowiedź
przeznaczenia z budżetu centralnego
środków na poprawę, tak oczekiwanego
pozamiejskiego publicznego transportu
zbiorowego.
Dlaczego warto poprzeć ludzi reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość na szczeblu samorządowym? Bo programy realizowane na szczeblu krajowym, takie jak
Rodzina 500 Plus czy Dobry Start – wyprawka 300 Plus, pokazują że wywiązujemy się ze swoich obietnic wyborczych.
Wyborcy głosujący na nasze listy mogą mieć
pewność, że nie zmarnują swoich głosów.
Poseł Bogdan Latosiński

Pan Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Jako przedstawiciele MOZ NSZZ Solidarność biorący udział w uroczystościach
w dniu 31 sierpnia br. jesteśmy zszokowani i zażenowani lekceważącym i niczym
nieuzasadnionym stosunkiem władz Regionu w stosunku do Przewodniczącego
Komisji kol. Andrzeja Burka, który podczas składania wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bł. Ks. J. Popiełuszki, jako jedyny nie został wymieniony przez Prowadzącego uroczystości.
Stwierdzamy, że jest to świadome i celowe działanie mające na celu dalsze upokarzanie naszej organizacji związkowej i ich statutowo wybranych Władz. Takie
skoordynowane działania prowadzone są od ponad dwóch lat i zmierzają do całkowitego zniszczenia silnej organizacji związkowej, a pośrednio mają za zadanie
zniszczenie dobrze działającej spółki pracowniczej.
Tym bardziej jest to zdumiewające, że pomija się demokratycznie, legalnie wybrane statutowe władze związku, a wyróżnia się osoby funkcyjne Koła Emerytów
i Rencistów przy MPK, którzy ewidentnie łamią statut związku (przy aprobacie
Zarządu Regionu) i powinny być skreślone z listy członków Solidarności.
Pytamy, czy zdaniem Regionu tak powinno wyglądać działanie Solidarności, czy
o taką Solidarność walczyliśmy, czy zapisy o wartościach chrześcijańskich w preambule Statutu zezwalają na takie działania i czy my jako Komisja zasługujemy na
takie działania?

Do wiadomości:
1. Zarząd Regionu
2. Pan Piotr Duda Przewodniczący Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
3. Załoga w/m
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