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Rozmowa 

Z prezes MPK Elżbietą Śreniaw-
ską rozmawiamy o przyszłości 

spółki. 

9
fotogaleRia

Pokazujemy kieleckie ogrody 
działkowe, które otrzymają dota-

cje od miasta.

4-6
aktualności

Piszemy m.in. o Karcie Senio-
ra, która zaczęła obowiązywać 

w Kielcach.

10
okiem posła

Poseł Bogdan Latosiński pisze 
o ulgach przyznanym represjono-

wanym.
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Szanowni Państwo! 

Przed nami wakacje – czas odpoczynku i relaksu. 
Jednak dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji, to czas dużej aktywności. Czekamy na 

ostateczne rozstrzygnięcie przetargu na obsługę ko-
munikacyjną tzw. linii unijnych, kursujących w Kiel-
cach. Jako jedyna firma złożyliśmy ofertę. O tym, jak 
ją przygotowaliśmy piszę na kolejnych stronach. Przy-
gotowujemy się także do termomodernizacji naszej 
siedziby. Prace będą trwały przez ponad rok. Są dla nas 
bardzo ważne, bo poprawią się warunki pracy załogi. 
Będzie też bardziej ekologicznie, a rachunki za ogrze-
wanie będą niższe. Nasza siedziba będzie też wygląda-
ła zdecydowanie bardziej estetycznie. W tym numerze 
„Pasażera” wyjaśniamy także skąd biorą się problemy 
z klimatyzacją w autobusach komunikacji miejskiej. In-
formujemy także o zmianach przygotowanych przez 
Zarząd Transportu Miejskiego, decyzjach radnych 
i inteligentnych rozwiązaniach, wprowadzanych przez 
władze miasta. Zachęcam do lektury.
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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
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fot. UM Kielce

Zmiany  
w kursowaniu linii

rowerowa 
modlitwa

najmłodsi 
rowerzyści 
nagrodzeni

Kielce dla syrii

Taniej dla seniorów

Zarząd Transportu Miejskiego infor-
muje, że od 16 czerwca wprowadzone 
zostaną zmiany w godzinach kurso-
wania autobusów linii nr 3 i 36 (w dni 
robocze). 

Zmiany związane są z wprowadzeniem 
korekt w czasach międzyprzystankowych 
mających na celu poprawę punktualności 
autobusów. 
Modyfikacje zostaną wprowadzone także 
w kursowaniu linii nocnych N1 i N2:
– na linii N1 wprowadzone zostaną 
zmiany w godzinach kursowania autobu-
sów w związku z zaplanowanym 5 minu-
towym postojem przy ul. Czarnowskiej, 
dającym możliwość przesiadki na drugą 
linię nocną (N2),
– na linii N2 autobusy będą kursowały 

Kilkaset osób wzięło udział w 13. Ro-
dzinnej Majówce Rowerowej prowa-
dzonej przez biskupa pomocniczego 
diecezji kieleckiej księdza Mariana 
Florczyka. 

Rajd zakończyło nabożeństwo i piknik 
rodzinny. – Muszę podkreślić taką bardzo 
sympatyczną atmosferę. Ludzie jechali 
uśmiechnięci, rozmawiali ze sobą. Tempo 
jazdy było dostosowane do osób starszych 
i dzieci, które nie mają tyle siły, co inni. Na 
naszej trasie oczywiście towarzyszyły nam 
elementy patriotyczne i modlitwa. W ko-
ściele w Dyminach modliliśmy się za Oj-
czyznę, a w kościele w Kaczynie za nasze 
rodziny – mówil ksiądz Krzysztof Banasik. 
Rowerzyści, jak co roku, pokonali ponad 
20 kilometrów. – Nasza majówka, to nie 
wyścig, nie rywalizacja. Tu nie liczy się kto 
pierwszy dojedzie do celu. Nasza majów-
ka, to pielgrzymowanie, dlatego na trasie 
w wyznaczanych miejscach zatrzymywali-
śmy się i modlili. Za naszą Ojczyznę, która 
100 lat temu odzyskała Niepodległość, 
a także za nasze mamy – mowił biskup 
Marian Florczyk.

Zakończyła się tegoroczna edycja 
kampanii „Rowerowy Maj”. 

Najaktywniejsi uczestnicy zostali nagro-
dzeni podczas rodzinnego pikniku w Par-
ku Miejskim w Kielcach. Kampania była 
adresowana do uczniów szkół podsta-
wowych i dzieci przedszkolnych oraz pra-
cowników szkół podstawowych i przed-
szkoli. W Kielcach blisko tysiąc dzieci z 8 
placówek (5 przedszkoli i 3 szkół podsta-
wowych) dojeżdżało do szkoły lub przed-

Podczas zaledwie kilku dni prowa-
dzenia zbiórki pieniężnej w ramach 
Akcji Kielce dla Syrii – od 31 maja do  
3 czerwca, wolontariuszom Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kiel-
cach udało się zebrać 3471,70 złotych! 

Za te środki można utrzymać przez mie-
siąc aż 86 syryjskich dzieci – zapewniając 
im dach nad głową, wyżywienie i naukę. 
Akcja zainicjowana przez Prezydenta Mia-
sta Kielce Wojciecha Lubawskiego potrwa 
do 30 września. Najbliższe wydarzenie to 
organizowany przez kielecki MOPR festyn 
rodzinny, w sobotę, 16 czerwca na kie-
leckim Rynku. W programie gra miejska, 

Kielczanie mogą skorzystać z Karty 
Seniora. Dotyczy to osób, które za-
kończyły 60 rok życia. 

Porozumienie w tej sprawie prezydent 
Kielc Wojciech Lubawski podpisał z pre-
zesem Stowarzyszenia MANKO, wydają-
cego Ogólnopolską Kartę Seniora. To ko-
lejne, po Klubach Seniora, mieszkaniach 
aktywizujących oraz blokach w ramach 
projektu „Złota Jesień”, przedsięwzięcie 
adresowane w Kielcach do ludzi star-
szych. Stolica regionu została uhonoro-
wana certyfikatem „Miasto przyjazne 
seniorom”. Certyfikaty potwierdzające 
honorowanie Karty Seniora wręczone 
zostały partnerom projektu. Na dziś jest 
ich 27 i reprezentują różne branże: ga-
stronomię, handel, usługi kosmetyczne, 
turystyczne czy rehabilitacyjno-medyczne. 
Oferowane rabaty najczęściej wynoszą 
10%. Program jest rozwojowy. Chodzi 
o to, aby korzystało z niego jak najwięcej 
seniorów, ale też aby przybywało punk-

szkola na rowerze, hulajnodze czy rol-
kach. W sumie dzieci i pracownicy odbyli 
ponad 20 tys. aktywnych dojazdów. Ro-
werowa frekwencja (odsetek aktywnych 
dojazdów) wyniosła w Kielcach 52%, co 
wśród 28 miast biorących udział w tego-
rocznej kampanii, plasuje nas na 8 miej-
scu ex aequo z takimi miastami jak Sopot 
i Warszawa. Najbardziej rowerową szkołą 
w Kielcach, została Szkoła Podstawowa 
nr 27 z frekwencją na poziomie 63,7%. 
Z kolei najbardziej rowerowo zakręcone 
przedszkolaki uczęszczają do Samorządo-
wego Przedszkola nr 42, z frekwencją na 
poziomie 68,2%. Najbardziej rowerową 
klasą w Kielcach została klasa Id ze Szkoły 
Podstawowej nr. 27 z frekwencją 87,3%, 
natomiast wśród grup przedszkolnych 
najlepszą frekwencją – 73,1% wykazała 
się grupa 5La z Przedszkola Samorządo-
wego nr. 42.

tów, w których Karta Seniora jest hono-
rowana. W całej Polsce jest ich obecnie 
niemal 1300. (Lista partnerów znajduje 
się na stronie seniorzy-kielce.eu). Doku-
ment można otrzymać od poniedziałku 
do piątku w godz. od 8 do 16. w każdym 
z Klubów Seniora Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie. Wymagane jest osobiste 
stawiennictwo z dokumentem tożsamo-
ści. Do posiadania Karty Seniora upraw-
nionych jest 60 tysięcy kielczan. Wykaz 
kieleckich Klubów Seniora:

• Klub Seniora, 25-341 Kielce,  
ul. Św. Stanisława Kostki 4 a

• Filia Klubu Seniora 25-373 Kielce, 
ul. Stefana Żeromskiego 44

• Klub Seniora 25-432 Kielce, 
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75

• Filia Klubu Seniora, 25-553 
Kielce, ul. Miodowa 7

• Klub Seniora, 25-035 
Kielce, Al. Legionów 5

• Filia Klubu Seniora, 25-729 
Kielce, ul. Urzędnicza 3

• Klub Seniora, 25-618 
Kielce, ul. Hoża 39

• Klub Seniora, 25-628 Kielce, 
ul. Naruszewicza 23

• Klubu Seniora, 25-209 
Kielce, ul. Tujowa 1

• Klubu Seniora, 25-405 Kielce, 
ul. Marii Konopnickiej 5

występy artystyczne w wykonaniu dzieci 
ze szkół, placówek wsparcia dziennego, 
wystawa prac seniorów i osób niepełno-
sprawnych, nauka zumby, pokaz tresury 
psów obronnych, nauka udzielania pierw-
szej pomocy, malowanie twarzy i wiele in-
nych atrakcji. Gościem specjalnym będzie 
Sławomir Szmal, znakomity piłkarz ręczny 
i ambasador akcji. Akcję można wspierać 
wpłacając środki na konto: Pomoc Kościo-
łowi w Potrzebie – BOŚ BP o/Warszawa 
25 1540 1287 2216 7752 4806 0001
Caritas – 21 1050 1416 1000 0005 0011 
5811 z dopiskiem „Kielce dla Syrii” oraz 
wysyłania sms-ów o treści RATUJE na nu-
mer 72 405 (koszt 2,46 zł z VAT).

reklama

we wszystkie dni tygodnia według nowej 
trasy przejazdu (z 5 minutowym postojem 
przy ul. Czarnowskiej).
Trasa linii N2:
Bukówka – Wojska Polskiego – Wrzo-
sowa – Popiełuszki – Tarnowska – Semi-
naryjska – Ogrodowa – Żytnia – Żelazna 
– Czarnowska – Okrzei – Zagnańska – 
Jesionowa – Klonowa – Orkana – Piłsud-
skiego – Orląt Lwowskich – Sikorskiego 
– os. Świętokrzyskie 
Kierunek powrotny: oś. Świętokrzyskie 
– Nowaka-Jeziorańskiego – Jaworskiego 
– Warszawska – IX Wieków Kielc – Czar-
nowska – Żelazna – Żytnia – Ogrodowa – 
Seminaryjska – Tarnowska – Popiełuszki – 
Wrzosowa – Wojska Polskiego – Bukówka.

suKces prezes Mpk

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji w Kielcach Elżbieta Śre-
niawska została przewodniczącą Rady 
Nadzorczej Izby Gospodarczej Komu-
nikacji Miejskiej. 

To organizacja zrzeszająca przewoźników 
i organizatorów transportu zbiorowego. 

W sumie blisko 300 podmiotów. – To dla 
mnie duże wyróżnienie a jednocześnie 
wyzwanie. Spraw do załatwienia i omó-
wienia jest wiele. To między innymi dyrek-
tywy unijne dotyczące elektromobilności, 
problemy ze znalezieniem kierowców 
a także zadaniami, które czekają na prze-
woźników p mówi Elżbieta Śreniawska. 
Zdaniem posła Bogdana Latosińskiego, 
to docenienie działalności prezes kielec-
kiej spółki. – Dokonania pani prezes są 
widoczne i doceniane na arenie krajowej. 
Bardzo się z tego cieszę – mówi Bogdan 
Latosiński. Kadencja Rady Nadzorczej 
w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miej-
skiej trwa trzy lata.

fot. UM Kielce
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Pracujemy dla kielczan
roZmowa Z elżbietą ŚreniawsKą, prezes Miejskiego przedsiębiorsTwa koMunikacji

Pasażer: Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji w Kielcach, jako jedyne 
złożyło ofertę na obsługę komuni-
kacyjną tzw. linii unijnych w mie-
ście. Zaproponowano kwotę wyższą 
o prawie 5 milionów, niż ta zakładana 
przez Zarząd Transportu Miejskiego. 
Skąd taka różnica?

Elżbieta Śreniawska: Przygotowywali-
śmy się do tego przetargu skrupulatnie. 
Wzięliśmy pod uwagę wiele czynników. 
Zapewniam, że nasza kalkulacja nie 
wynika z chęci zarobku, ale z realiów 
i przewidywania tego, co może wyda-
rzyć się w najbliższej przyszłości. Zarząd 
Transportu Miejskiego wziął pod uwagę 
aktualne dane. My musimy myśleć m.in. 
o tym, że ceny paliw mogą wzrosnąć. 
Musimy patrzeć też na zmiany w prawie 
pracy, wzrost płacy minimalnej, który jest 
także przewidywany. Na rynku brakuje 
kierowców, dlatego, żeby przyciągnąć 
pracowników, trzeba zagwarantować im 
godne wynagrodzenie. Istotny jest także 
wiek pojazdów, którymi będziemy dys-
ponować. Wiadomo, że z czasem może 
dochodzić do większej liczby usterek. Im 
starsze pojazdy tym droższe utrzymanie. 
Oczywiście można wygrać przetarg oferu-
jąc bardzo niską cenę, potem zbankruto-

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 
w godzinach 10-16 pod numerem 41-361-67-24. Przy adopcji potrzebny jest 
dowód osobisty, smycz i obroża. Wszystkie psy są zaczipowane, odrobaczone, 
zaszczepione przeciw chorobom zakaźnym i wściekliźnie.

Kili

rilia

Trafił do schroniska wraz z siostrą. Jest 
młodym, radosnym kotkiem, który ma na-
dzieję, że niebawem znajdą się właściciele, 
którzy go pokochają.

To młody kotek, który trafił całkiem nie-
dawno do schroniska. Jest radosnym zwie-
rzęciem, które nie może się doczekać bez-
piecznego i ciepłego domu.

czekają na dom

rex

lumiŚ

Jest pięknym, dużym psem. Ma około 
6 lat. Jest zwierzęciem o nostalgicznym 
usposobieniu. Zasługuje na wspaniałych 
właścicieli, którzy sprawią, że znów będzie 
miał powody do radości.

To średniej wielkości pies, który do schro-
niska trafił w październiku 2017 r. po wy-
padku komunikacyjnym. Lumiś przeszedł 
poważną operację z powodu złamania 
tylnej kończyny, ale doszedł już do siebie. 
W stosunku do innych psów nie wykazuje 
agresji. Psiak bardzo lubi spacery, na smy-
czy radzi sobie całkiem nieźle.
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wać i nie realizować kontraktu, narażając 
pasażerów i miasto na problemy. Teraz 
nasza oferta jest analizowana i mamy 
nadzieję, że miasto dołoży pieniędzy 
i będziemy mogli realizować kontrakt. 
Przypomnijmy chodzi o obsługę 40 auto-
busów, kursujących na liniach od 102 do 
114. Kontrakt miałby obowiązywać przez 
2,5 roku od 1 stycznia 2019.

Ostatnio spółka musi zmagać się 
z wieloma niesprawiedliwymi opinia-
mi, dotyczącymi problemów z klima-
tyzacją w autobusach. Klimatyzacja 
działa właściwie?

Sprawa funkcjonowania klimatyzacji 
w autobusach komunikacji miejskiej jest 
złożona. Trzeba pamiętać, że utrzymanie 
temperatury takiej, jak w samochodzie 
osobowym jest właściwie niemożliwe. 
Dlaczego? Bo przystanki w Kielcach znaj-
dują się bardzo blisko, na każdym otwie-
rane są drzwi. Przystanków jest zwykle 
kilkadziesiąt. Do pojazdu dostaje się cie-
ple powietrze. Pasażerowie korzystają 
z „ciepłego guzika”, ale często otwiera-
ją wszystkie drzwi. Co powoduje, że do 
autobusu dostaje się ciepłe powietrze. 
Dlatego apelujemy do pasażerów, żeby 
wsiadali i wysiadali z autobusu jedną 

parą drzwi. Prosimy także o to, żeby nie 
otwierać okiem, kiedy klimatyzacja jest 
włączona. Temperatura w różnych miej-
scach autobusu jest różna. Jej wysokość 
sprawdzamy zarówno my, jak i Zarząd 
Transportu Miejskiego. Dostosowujemy ją 
do zapisów, które znajdują się w umowie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji w Kielcach przygotowuje się 
do dużej termomodernizacji siedziby 
spółki. Kiedy rozpoczną się prace?

Podpisaliśmy już umowę z wykonawcą. Te-
raz trwają prace przygotowawcze, a wła-
ściwe rozpoczną się 1 lipca. Przypomnę, że 
zakres prac jest bardzo szeroki. Obejmuje 
wszystkie budynki, czyli warsztaty, myjnie, 
pomieszczenia administracyjno – socjalne. 
Dofinansowanie udało się nam pozyskać 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, 
która takie dofinansowanie otrzymała. 
Cieszę się z dotacji, bo do tej pory inwe-
stowaliśmy głównie w tabor, a teraz po-
prawimy warunki naszym pracownikom. 
Budynki zostaną docieplone, wymienione 
zostaną okna, drzwi. Dzięki temu, nasze 
budynki będą bardziej ekologiczne, a spół-
ka będzie płacić niższe rachunki. Prace 
mają zakończyć się w grudniu 2019 roku.

remont PilecKiego 
poTrwa dłużej

autobusy wśród 
aTrakcji

Przedłuża się remont ulicy Pileckiego 
w Kielcach. 

Prace według planu miały zakończyć się 
do końca maja, tymczasem Miejski Zarząd 
Dróg zgodził się na przesunięcie terminu 
zakończenia inwestycji. Zgodnie z anek-
sem do umowy, roboty mają zakończyć 
się 13 lipca. Firma Skanska, która zajmu-
je się prowadzeniem prac tłumaczy, że 
nie mogła się zmieścić w wyznaczonym 
czasie, bo po rozpoczęciu prac nie było 
pełnego dostępu do całości terenu budo-
wy. Prace blokował także budynek, który 
trzeba było usunąć przed rozpoczęciem 
inwestycji. Ulica Pileckiego połączy skrzy-
żowanie Wapiennikowej i Tarnowskiej 
z Rondem Czwartaków, co usprawni ruch 
w kierunku Staszowa.

Autobusy Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacji były jedną z atrak-
cji pikniku rodzinnego, który zorgani-
zowano na kieleckim Białogonie.

– Osoby, które brały udział w pikniku bar-
dzo chętnie oglądały nasze autobusy, fo-
tografowały się w nich. Cieszymy się z ta-
kiego zainteresowania. Jesteśmy otwarci 
na różne propozycje współpracy – mówi 
prezes MPK Elżbieta Śreniawska. Podczas 
pikniku zorganizowano wiele atrakcji dla 
dzieci m.in. naukę tańca i zawody szacho-
we. Można było adoptować psa a także 
zgłosić się do banku dawców szpiku kości.

fot. A.K.
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MiasTo ZaProgramowane

Pojęcie „hackathon” zna większość osób interesujących się programowaniem. Pierwszy raz w naszym mieście taki miej-
ski maraton programistyczny odbył się w Targach Kielce. Wzięła w nim udzial rekordowa liczba uczestników.

– To jest wyzwanie przede wszystkim dla 
młodych ludzi. Liczymy na ich wiedzę 
i kreatywność. Chcemy pokazać, że w za-
kresie nowoczesnych technologii mamy 
również dużo do powiedzenia i że nie je-
steśmy gorsi od innych wielkich ośrodków 
w Polsce, takich jak Kraków, Warszawa 
czy Wrocław. Wierzę, że licealiści czy stu-
denci, którzy interesują się informatyką są 
w stanie nas zaskoczyć i stworzyć ciekawe 
aplikacje, które posłużą nam wszystkim – 
mówi Prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

blisKo 160 entuZjastów Kodowania, wy-
KorZystując otwarte dane miasta Kiel-
ce, non stoP PrZeZ 40 godZin tworZyło 
aPliKacje Pomagające roZwiąZać miejsKie 
Problemy Z ZaKresu beZPiecZeństwa, Ko-
muniKacji sPołecZnej, PrZestrZeni miej-
sKiej, energii cZy mobilnoŚci i eleKtromo-
bilnoŚci.

– Miasto posiada bardzo bogate bazy da-
nych miejskich. Chcieliśmy żeby uczestni-
cy z nich skorzystali. Wierzyliśmy, że jeśli 
połączą udostępnione im dane z umie-
jętnościami i pasją do programowania 
to powstaną bardzo ciekawe i przydatne 
aplikacje. I to się udało. Uzdolnieni pro-

gramiści mogli zaprezentować się przed 
przyszłymi pracodawcami, a my zyskali-
śmy praktyczne rozwiązania – mówi Se-
kretarz Miasta Janusz Koza
—
Tego rodzaju maratony programistycz-
ne odbywają się już regularnie na całym 
świecie, a liczba ich uczestników wciąż 
rośnie. Podobne przedsięwzięcia orga-
nizowane przez miasta odbyły się m.in. 
w Płocku, Nysie i Wałbrzychu.
—
Projekt realizowany jest przez Miasto 
w ramach działań związanych z wdraża-
niem Strategii Smart City. Kielce to pierw-
sze polskie miasto, które poddało się wni-
kliwemu badaniu i uzyskało platynowy, 
najwyższy, certyfikat zgodności z normą 
ISO37120 „Zrównoważony rozwój spo-
łeczny – Wskaźniki usług miejskich i jako-
ści życia” przyznawany przez World Co-
uncil on City Data z siedzibą w Toronto. 
Miasto znalazło się także w gronie fina-
listów światowego kongresu Smart City 
Expo w Barcelonie a w tym roku zostało 
laureatem Nagrody Wojewody Święto-
krzyskiego „Laur Świętokrzyski” w kate-
gorii „Gmina Innowacyjna”.
—
Kielce mogą się pochwalić całą gamą in-
nowacyjnych rozwiązań. Posiadają bar-
dzo mocno rozbudowany Miejski System 

Informacji Przestrzennej, który wspie-
ra procesy realizowane przez miasto, 
w szczególności te, które dotyczą gospo-
darki przestrzennej. W 2017 roku powstał 
system monitorowania zużycia energii. 
Umożliwia on wykonywanie analizy kosz-
tów ponoszonych za zużycie energii elek-
trycznej, cieplnej, gazowej oraz analizy 
zużycia wody i innych mediów w budyn-
kach użyteczności publicznej należących 
do Miasta. Kielce posiadają też profilo-
we portale internetowe. IDEA Kielce to 
ogólnodostępny portal umożliwiający 
dwustronną komunikację ze społeczeń-
stwem. Za jego pośrednictwem prowa-
dzony jest m.in. Budżet Obywatelski czy 
konsultacje społeczne. Nowoczesne roz-
wiązania zostały również wdrożone przez 
Zarząd Transportu Miejskiego, np. zakup 
25 nowoczesnych autobusów hybrydo-
wych, elektroniczne tablice informacyj-
ne, automaty do sprzedaży biletów oraz 
aplikacje mobilne pomagające planować 
podróż i ułatwiające płatności. Gmina po-
siada sieć kanalizacji teletechnicznej i linii 
światłowodowych, która łączy jednostki 
organizacyjne Miasta Kielce, Urzędu Mar-
szałkowskiego i Policji. Na bazie tej sieci 
są świadczone usługi szerokopasmowego 
dostępu do Internetu i telefonii IP dla jed-
nostek organizacyjnych Miasta.

milion dla działkowców

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski 
ogłosił konkurs, dzięki któremu kielec-
kie ogrody działkowe mogą się zmienić 
i rozwinąć. 

Wnioski mogą składać zarządcy ogrodów. 
Mogą one dotyczyć różnego rodzaju za-
dań. Jak podkreślają władze miasta, te 

które zostaną wybrane będą sfinansowa-
ne w całości. Działkowcy nie muszą mieć 
wkładu własnego. Do rozdania jest milion 
złotych. Ogrody działkowe w Kielcach zaj-
mują 346 hektarów. Wnioski o udzielenie 
dotacji można składać do 20 czerwca 2018 
r. w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach 
Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, 

lub przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – 
Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania 
Środowiskiem, ul. Strycharska 6, 25-659 
Kielce. Szczegółowe informacje dotyczące 
udzielania Dotacji można uzyskać w Wy-
dziale Usług Komunalnych i Zarządzania 
Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce pod 
numerem telefonu: 41 36 76 665.
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rePresjonowani uhonorowani w kielcach

Z zadowoleniem przyjąłem, podjętą 
w maju decyzję kieleckich radnych, 
dotyczącą wprowadzenia ulg na 
przejazdy komunikacją miejską dla 
osób podziemia antykomunistyczne-
go, represjonowanych w czasach PRL. 

Tym samym, Kielce dołączyły do szero-
kiego grona polskich miast, które w taki 
sposób doceniły represjonowanych. Rada 
Miasta uhonorowała kielczan walczących 
z opresyjnym, totalitarnym systemem, 
narażonych na prześladowania ze strony 
władzy. Objętych nią zostanie 67 osób 
z Kielc i gmin, w których usługi świadczy 
MPK. Represjonowani za przejazdy zapła-
cą jedynie symboliczną złotówkę rocznie. 
Według danych przekazanych mi przez 
kielecką delegaturę Instytutu Pamięci 
Narodowej, w okresie od 2015 do 2017 
roku, IPN zrealizował 94 wnioski, w ra-
mach ustawy o działaczach opozycji i oso-
bach represjonowanych. Na 94 wniosko-
dawców, 30 stanowili mieszkańcy miasta 
Kielce.
—
Decyzja ta cieszy mnie podwójnie, albo-
wiem jest ona skutkiem apelu, który rok 

temu wystosowałem wspólnie z Panią 
Dorotą Koczwańską – Kalitą, Naczelnik 
Delegatury IPN w Kielcach. Pragnę przy-
pomnieć, że w czerwcu ubiegłego roku, 
Sejm przyjął nowelizację ustawy o Dzia-
łaczach Opozycji Antykomunistycznej 
oraz Osobach Represjonowanych z po-
wodów politycznych, a ja byłem posłem 
– sprawozdawcą petycji, która zawierała 
postulat zmiany przepisów. Dzięki nowe-
lizacji, wprowadzone zostało świadczenie 
w wysokości 400 złotych miesięcznie dla 
byłych opozycjonistów. 

nowe Prawo umożliwia również samo-
rZądom terytorialnym udZielanie Po-
mocy osobom uPrawnionym, w ZaKresie 
udogodnień KomuniKacyjnych, Świad-
cZeń miesZKaniowych, Kulturalnych, 
Zdrowotnych i oŚwiatowych. 

To właśnie na ten zapis powołaliśmy się 
w naszym wniosku, wychodząc z zało-
żenia, że należy wdrażać korzystne roz-
wiązania również na poziomie lokalnym, 
a nie tylko centralnym. Tych wszystkich 

inicjatyw nie byłoby jednak, gdyby nie 
determinacja rządu Zjednoczonej Prawicy. 
—
Jednocześnie wyrażam nadzieję, że jest 
to dopiero początek pozytywnych działań 
skierowanych do środowiska byłych opo-
zycjonistów. 

wiele Z tych osób PotrZebuje również 
innego rodZaju Pomocy (Zdrowotnej, 
miesZKaniowej), a obowiąZKiem Posłów, 
senatorów, radnych jest Pamiętanie 
o tym. 

Ze swojej strony mogę zapewnić, że jako 
Poseł na Sejm RP, wybrany głosami ludzi 
z antykomunistycznym etosem „Solidar-
ności” w sercu, nie zaprzestanę działań 
mających na celu pomoc represjonowa-
nym. Już na samym początku kadencji 
stwierdziłem, że będzie to jeden z mo-
ich priorytetów w działalności poselskiej 
i zdanie to podtrzymuję.

Bogdan Latosiński 
Poseł na Sejm RP

oŚwiadcZenie

KZ MOZ NSZZ Solidarność Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacji 
w Kielcach sp. z o.o. wyraża głębokie 
zdumienie i niezadowolenie rozpo-
wszechnianymi przez członków Zarzą-
du Regionu Świętokrzyskiego NSZZ 
„Solidarność” informacjami dotyczą-
cymi naszych kolegów i koleżanek.

Są to próby zdyskredytowania zarówno 
członków organizacji związkowej, jak 
również Pana Bogdana Latosińskiego, 
który był i jest częścią naszej wspólnoty.
Jest to sytuacja o tyle dla nas bolesna, że 
zawsze staliśmy w obronie pracowników 
i ich miejsc pracy, byliśmy obecni na de-
monstracjach w obronie zakładów pracy. 

cZynnie wsPieraliŚmy Kolegów Z Kielec-
Kich KoPalni surowców mineralnych, 
Premy, huty ostrowiec cZy innych Za-
Kładów Z wojewódZtwa ŚwiętoKrZy-
sKiego oraZ ZaKładów Z całej PolsKi. 

Stanowiliśmy liczną reprezentację siły 
związkowej z regionu świętokrzyskie-
go na odbywających się w stolicy anty-
rządowych manifestacjach przeciwko 
podwyższeniu wieku emerytalnego, czy 
niekorzystnych dla pracowników zmia-
nach w prawie pracy. Nie chowaliśmy 
głowy w piasek, choć w trakcie kaden-
cji poprzedniego rządu, jawnie nieprzy-
chylnego pracownikom i prowadzącego 
antyspołeczną politykę, angażowanie 
się w działalność związkową, siłą rzeczy 
musiało wiązać się z większą odwagą. 
My jednak nie kalkulowaliśmy. Byliśmy 
przekonani, że tak po prostu należy po-
stąpić, bo nazwa „Solidarność” zobowią-
zuje, a związkowcy muszą się nawzajem 
wspierać, po to aby nasza walka była sku-
teczna.
—
Niestety, kiedy my potrzebowaliśmy 
wsparcia, gdy ważyły się losy spółki pra-
cowniczej odmówiono nam realnej po-
mocy. Pozbawiono nas nawet możliwo-
ści rozmowy z Przewodniczącym Komisji 
Krajowej Piotrem Dudą, po to aby przed-
stawić mu sytuację w której znalazła się 
firma i poprosić o wsparcie. 

byliŚmy ZawsZe lojalni wobec ZwiąZKu, 
sumiennie PłaciliŚmy sKładKi, a nasZ 
ZaKład słynął Z reKordowo wysoKiego 
uZwiąZKowienia. 

Pomimo tego, gdy groziła nam upadłość 
oraz utrata miejsc pracy i źródła utrzyma-
nia, nie byliśmy dla kierownictwa związku 
partnerem do rozmów, a Pan Przewodni-
czący nie reagował na nasze liczne pisma. 
W związku z tym, uważamy że zarzuty 
dotyczące tego, że opuściliśmy Solidar-
ność są próbą odwrócenia faktów, al-
bowiem to my – związkowcy zostaliśmy 
opuszczeni przez Solidarność.
—
Z dezaprobatą odnosimy się również do 
próby zredukowania tej sprawy do oso-
by Posła Bogdana Latosińskiego, który 
w przekazie wysyłanym przez kierownic-
two Związku, jest przedstawiany jako ktoś, 
kto przeszkadza w utrzymywaniu dobrych 
relacji pomiędzy Komisją Zakładową a Za-
rządem Regionu i Przewodniczącym. 

PostrZegamy to jaKo maniPulację i Pró-
bę deZinformowania oPinii PublicZnej 
oraZ cZłonKów „solidarnoŚci” Z całego 
regionu. 

Pragniemy z całą stanowczością oświad-
czyć, że powodem konfliktu jest tylko i wy-
łącznie lekceważący stosunek, przewod-
niczącego Komisji Krajowej oraz Władz 
Regionu do nas.
—
W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunika-
cji działać będą dwa związki zawodowe. 
Jednocześnie zapewniamy, że obydwie 
komisje zakładowe będą ze sobą ściśle 
współpracowały na rzecz dobra wspólne-
go, jakim jest spółka pracownicza oraz kie-
lecka komunikacja miejska. My związkow-
cy i pracownicy MPK jesteśmy i będziemy 
jedną, zgraną i zwartą drużyną. Niezależ-
nie od okoliczności, nie damy się podzielić 
i skłócić.

KZ MOZ NSZZ Solidarność Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kiel-
cach sp. z o.o.

reklama

BILETY AUTOKAROWE 
/EUROPA/

BILETY LOTNICZE

WYNAJEM BUSÓW 
busywynajem-abex.pl

WCZASY RAINBOW TOURS 
/samolot + hotel/

GRECJA od 890 zł

BUŁGARIA od 800 zł

CZARNOGÓRA od 900 zł

TUNEZJA od 995 zł

ALBANIA od 869 zł

HISZPANIA od 1255 zł

CHORWACJA od 970 zł

ul. Sienkiewicza 10, 
25-333 Kielce

t. 607 293 680, t. 535 984 343
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