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Bogdan Latosiński pisze  
o rozwiązaniach, które należy 
wprowadzić w stolicy regionu. 
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Z prezydentem Kielc Bogdanem 
Wentą, rozmawiamy o zmianach 

w komunikacji miejskiej.
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Zarząd Transportu Miejskiego 
informuje o planowanych 

zmianach w rozkladach jazdy.

9
temat numeru

Pokazujemy w jaki sposób 
można korzystać 

ze skuterów miejskich.
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Alleluja dziś śpiewajmy, 
Bogu cześć i chwałę dajmy.

Wesołego Alleluja!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzę by w Państwa domach zagościły 
radość i ciepło. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, 

napełni wszystkich spokojem i wiarą. 

Niech radość ze zwycięstwa światła nad ciemnością, pomaga patrzeć z innej 
perspektywy na codzienne zmagania. 

Życzę błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Bogdan Latosiński

Poseł Ziemi Świętokrzyskiej

Wielkanoc, to czas otuchy i nadziei.  
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.  

Życzymy, aby zbliżające się Święta przyniosły radość i wzajemną życzliwość.

Zarząd i Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji

Zarząd i Pracownicy Kieleckich Autobusów Spółki Pracowniczej

Rady Nadzorcze Spółek

oraz Związek Zawodowy Pracowników Transportu Publicznego

i MOZ NSZZ Solidarność



Szanowni Państwo! 

Przed nami wyjątkowy czas, czas Świąt Wielkanoc-
nych. Chciałabym życzyć Państwu, aby te dni upły-
nęły w rodzinnej i radosnej, ale także pełnej refleksji 

atmosferze. Przed nami także czas zmian. W kwietnio-
wym numerze „Pasażera”, informujemy o tych doty-
czących komunikacji, przygotowywanych przez władze 
miasta wraz z Zarządem Transportu Miejskiego. Jak pew-
nie Państwo wiedzą, planowana jest likwidacja kilku linii 
a kilka z dotychczasowych pojedzie innymi trasami. Opi-
nię na ten temat przygotował poseł Bogdan Latosiński. 
W naszej gazecie będziemy także zachęcać Państwa do 
korzystania ze skuterów miejskich, które w ciągu ostat-
nich dni pojawiły się w stolicy regionu. Mam nadzieję, 
że ten rodzaj komunikacji znajdzie wielu zwolenników, 
którzy jeżdząc po ulicach Kielc, będą cieszyć się z nad-
chodzącej wiosny.

Z wyrazami szacunku, 
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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
Cztery Asy
www.czteryasy.pl

Elżbieta Śreniawska 

Prezes MPK w Kielcach
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Projekt „Być świadomą kobietą – wspar-
cie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez 
działania zachęcające kobiety z Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego do badań profilak-
tycznych” jest dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Często kobiety mówią: po co mam się ba-
dać, skoro nic mi nie dolega, dobrze się 
czuję, nie mam żadnych niepokojących ob-
jawów, więc po co mi ta cytologia?
– Właśnie na tym polega sens badania profi-
laktycznego, że wykonujemy je u osób zdro-
wych. Badania profilaktyczne są przeznaczo-
ne dla osób, które nie mają żadnych objawów 
choroby. W momencie kiedy pacjentka ma 
już objawy toczącego się procesu nowotworo-
wego, kwestia jej wyleczenia może być proble-
matyczna. Natomiast kiedy pacjentka trafi do 
nas w początkowym stadium choroby, które 
możemy wychwycić właśnie dzięki profilak-
tycznemu badaniu cytologicznemu, leczenie 
będzie polegało na trwającym kilkanaście 
minut zabiegu wycięcia chorego fragmentu 
szyjki macicy. Następnego dnia pacjentka wy-
chodzi do domu i podlega tylko kontroli on-
kologicznej. Natomiast gdy choroba jest już 
bardziej rozprzestrzeniona, chora wymaga 
wielogodzinnego zabiegu operacyjnego a czę-
sto także radio-chemioterapii. 
O badaniu cytologicznym zapominają rów-
nież kobiety dojrzałe, które już mają doro-
słe dzieci, są po menopauzie, a ich życie sek-
sualne trochę zwalnia. Te panie uważają, że 
cytologia ich już nie dotyczy, bo zakończyły 
prokreację, nic im nie dolega, więc unikają 
wizyt u ginekologa i położnej. Czy rzeczy-
wiście są zwolnione z profilaktyki?
– Wracamy do punktu wyjścia: cytologiczne 
badania profilaktyczne są dla kobiet, które nie 
mają objawów choroby. Proszę pamiętać, że 
dobre samopoczucie nie zastępuje badań pro-

Dr Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, kierow-
nik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w ŚCO 
przypomina, że kobiety po 50 roku życia na-
dal powinny korzystać z bezpłatnego badania 
cytologicznego, bo dobre samopoczucie i brak 
objawów choroby nie oznacza, że nie potrze-
bują profilaktyki.

Świętokrzyskie Centrum onkologii radzi: Bądź świadoma

Dobre samopoczucie nie gwarantuje zdrowia
O tym, dlaczego kobiety w wieku dojrzałym nie powinny zaniedbywać badania cytologicznego mówi dr Leszek Smorąg – ginekolog 
onkolog, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

filaktycznych, a badania profilaktyczne nie 
zastępują chodzenia do ginekologa. Badanie 
cytologiczne to jedno, ale kobiety w później-
szym wieku też powinny odwiedzać gineko-
loga, żeby wykluczyć zmiany w jajnikach, czy 
zmiany w endometrium, czyli błonie śluzowej 
macicy. 
Dlaczego mówi się, że badanie cytologiczne 
jest badaniem ratującym życie?
– Dlatego, że wykonana w odpowiednim mo-
mencie cytologia może zaoszczędzić kobiecie 
bardzo obciążającego i uciążliwego leczenia. 
Cytologia wykonana na czas, gdy możemy 
pacjentce zagwarantować pełne wyleczenie, 
faktycznie ratuje jej życie. 
Czy wystarczy raz zrobić cytologię, czy trze-
ba badać się regularnie?
– W Polsce przyjęto schemat wykonywania 
badań cytologicznych co trzy lata. W krajach 
skandynawskich, gdzie jest bardzo niska za-
chorowalność na raka szyjki macicy, kobiety 
wykonują badanie cytologiczne co pięć lat. 
Naszym problemem nie jest częstotliwość 
wykonywania badania, ale niska zgłaszalność 
kobiet. W Polsce niewiele ponad 20 procent 
kobiet uprawnionych do tego badania, korzy-
sta z bezpłatnej cytologii. 
Ile prawdy jest w stwierdzeniu, że kobieta, 
która regularnie wykonuje cytologię, nie 
umrze na raka szyjki macicy?
– Z prawdopodobieństwem graniczącym 
z pewnością można powiedzieć, że taka ko-
bieta nie umrze na raka szyjki macicy. Rak 
szyjki macicy rozwija się średnio powyżej 
10 lat, więc jeśli w tym czasie kobieta będzie 
regularnie co trzy lata wykonywała cytologię, 
mamy przynajmniej trzykrotnie szansę na 
wykrycie tego raka we wczesnej postaci. Od 
każdej reguły są wyjątki, są również bardzo 
złośliwe postaci raka, o charakterze neuro-
endokrynnym, jasnokomórkowym i zdarzają 
się w skali kraju pojedyncze pacjentki, które 
pomimo regularnego wykonywania cytolo-
gii, jednak na tego raka mogą zachorować 
i umrzeć. Ale proszę pamiętać, że co roku 
w Polsce umiera na raka szyjki macicy aż1600 
kobiet. Gdyby każda Polka regularnie co trzy 
lata wykonywała cytologię, te, które miały pe-
cha i jednak zachorowały i umarły, można by 
policzyć na palcach dwóch rąk. Dlatego regu-
larnie, co trzy lata powinny badać się kobiety 
w okresie największego ryzyka zachorowania, 
czyli w wieku 25-59 lat.
Czyli polisę ubezpieczającą nas przed ra-
kiem szyjki macicy realizujemy w ten spo-
sób, że mimo, iż nie mamy żadnych obja-
wów, regularnie co trzy lata wykonujemy 

bezpłatne badanie cytologiczne? I dopiero 
wtedy jesteśmy spokojne, że nie grozi nam 
rak szyjki macicy?
To jest trzyletnia polisa na życie. Pod warun-
kiem, że będziemy ją odnawiać co trzy lata. 
Podobnie jest z ubezpieczeniem samochodu, 
jak nie odnowimy przeglądu, tracimy polisę.
Dziękuję za rozmowę.

Zbadaj się – nagrody i udogodnienia czekają. 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza 
mieszkanki województwa świętokrzyskiego 
w wieku 25 – 59 lat na bezpłatne badania 
cytologiczne. W ramach jednej wizyty wyko-
nywane są dwa badania: cytologia konwen-
cjonalna i na podłożu płynnym, co pozwala 
wykryć więcej nieprawidłowych komórek. 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii zapewnia 
paniom w wieku 25-59 lat:
•	 bezpłatny dowóz na cytologię do ŚCO 

w Kielcach lub do miejsca stacjonowania 
cytomammobusa / cytobusa oraz powrót 
do miejsca zamieszkania

•	 możliwość zorganizowania opieki dla oso-
by niesamodzielnej (dziecka lub osoby 
z niepełnosprawnościami) na czas badania.

Aby zamówić bezpłatny transport na cytologię, 
wystarczy zebrać minimum 5 uprawnionych 
do tego badania kobiet i zadzwonić na dedy-
kowaną projektowi infolinię: 609 99 00 33. 
Panie, które wykonają bezpłatną cytologię 
w cytobusie, cytomammobusie lub w porad-
ni ginekologicznej Świętokrzyskiego Cen-
trum Onkologii, otrzymują upominki. 
Na pacjentki, które ułożą najciekawsze 
hasło zachęcające do profilaktyki, czeka 
w nagrodę sprzęt AGD. Zadzwoń i zareje-
struj się na bezpłatne badanie cytologiczne: 
609 99 00 33. Zamów bezpłatny transport 
na badanie do Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii i z powrotem (także dla osób 
z niepełnosprawnościami) – 609 99 00 33. 
Zamów bezpłatny przyjazd cytobusa – mo-
bilnego gabinetu położnej ŚCO do Twojej 
miejscowości: 609 99 00 33.
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ChCemy zapewniać lepszą komunikację
pRezYdenT kielc, BoGdan wenTa o zmianaCh w komunikaCJi mieJskieJ 

Zarząd Transportu Miejskiego w Kiel-
cach zapowiedział duże zmiany w sie-
ci połączeń komunikacyjnych, które 
mają wejść w życie 13 kwietnia bie-
żącego roku. Dziesięć linii zostanie 
zmienionych, z czego trzy ulegną 
likwidacji – to linie numer 3, 37 i 40. 
Część linii zmieni swoją trasę oraz go-
dziny kursowania. Skąd taka decyzja?

– Jest to skutek szczegółowych analiz 
przeprowadzanych przez specjalistów 
ZTM-u w ostatnich miesiącach. Zadaniem 
tej miejskiej jednostki jest uwzględnianie 
potrzeb wszystkich użytkowników ko-
munikacji miejskiej, przy jednoczesnym 
zwracaniu uwagi na koszty utrzymania 
samego transportu. Podjęto decyzję o li-
kwidacji linii, których brak można uzupeł-
nić poprzez korektę innych linii autobuso-
wych. To zostanie zrobione. 

W jaki sposób?

– Dla przykładu – za zlikwidowaną linię nr 
37, wzmocniona zostanie oferta przewo-
zowa linii nr 44 oraz 112. Oznacza to, że 
odcinek ul. Batalionów Chłopskich, obsłu-
giwany dotychczas autobusami linii nr 37, 
która kursowała co około godzinę, będzie 
obsługiwany autobusami linii nr 44 z czę-
stotliwością co ok. 40 minut. Likwidacja 
tej linii nie powinna także przynieść ne-
gatywnego skutku w obsłudze komuni-
kacyjnej osiedla KSM, ponieważ do pętli 
manewrowej przy ul. Zagórskiej zostanie 
skierowana linia nr 112, z częstotliwością 
kursowania co 30 minut w dni robocze. 
Dodatkowo uruchomione zostanie kur-
sowanie autobusów tej linii w soboty 
i niedziele. Linia ta stanowi zamiennik dla 
linii nr 37, umożliwiając połączenie z os. 
Herby z kierunku północnego. Z os. KSM 
do ul. Żytniej można dojechać liniami nr 8 
i 28, a z ul. Szczecińskiej i Bohaterów War-
szawy dodatkowo linią nr 51. Idąc dalej, 
zlikwidowaliśmy linię nr 3, ale przez ul. 
Wojska Polskiego została przekierowana 
linia autobusowa nr 1. Podjęliśmy decy-
zję, że wszystkie autobusy bardzo popu-
larnej linii nr 34, które kończyły swoją tra-
sę przy Castoramie, zostaną skierowanie 
do pętli na Bukówce. Linię nr 40 zastąpi 

fot. A.K.
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linia nr 2, na której dodatkowo zostanie 
wprowadzony 16-minutowy takt. Uprasz-
czając, autobusy tej linii będą odjeżdżały 
z przystanku co 16 minut. Podobnie rzecz 
wygląda zresztą z linią nr 34, ale tam bę-
dzie obowiązywał 15-minutowy takt. 

Były to konieczne zmiany?

– Na pewno są one bardzo uzasadnione. 
Specjaliści ZTM-u, tworząc nową kon-
cepcję, wzięli pod uwagę także obsługę 
nowych generatorów ruchu. Mam tu na 
myśli m.in. powstające ogromne cen-
trum logistycznego na Malikowie, a także 
nowe miejsca pracy przy ulicach Skrajnej 
i Długiej. Wzmacniamy również linie ko-
munikacyjne przejeżdżające obok szkół, 
m.in. przy ulicach Orkana i Ściegiennego. 
W związku z reformą oświatową i po-
dwójnym rocznikiem, w liceach pojawi się 
więcej uczniów, dlatego chcemy zapew-
nić im lepszą obsługę komunikacyjną. 

Część zapowiadanych zmian spowo-
dowała sprzeciw mieszkańców. Rów-
nież poseł Bogdan Latosiński wysto-
sował do pana list, w którym prosi 
między innymi o ponowne rozważe-
nie zmiany przebiegu trasy linii nr 1. 
Według aktualnej koncepcji, zmieni 
ona swoją trasę i będzie kursowała 
ul. Wojska Polskiego – od Bukówki, 
przez ul. Miodowicza, aż do ul. Jana 
Pawła II. Parlamentarzysta argumen-
tuje, że będzie to miało fatalne skutki 
dla uczniów z ulicy Kleckiej, którzy 
nie będą mogli bezpośrednio prze-
mieszczać się do szkoły podstawowej 
przy ulicy Wrzosowej i zostaną zmu-
szeni do przesiadki.

– Decyzja o zmianie trasy autobusów linii 
nr 1 została poprzedzona kilkutygodnio-
wymi pomiarami ilości przewożonych 
pasażerów, z których wynika, że w ciągu 
całego dnia z ulicy Kleckiej, z komunika-
cji miejskiej, korzysta średnio 20-30 osób. 
Z tego na poszczególnych kursach ilość 
pasażerów wynosi od 0 do 5 osób. Dla 
mieszkańców, którzy chcą dojechać na ul. 
Wrzosową oraz Popiełuszki, zostanie zor-
ganizowana dogodna przesiadka na ul. 

Wojska Polskiego. Z każdego autobusu 
linii nr 1 zaplanowano przesiadkę do linii 
nr 34 z trzyminutowym czasem oczekiwa-
nia na wskazanym wcześniej przystanku 
autobusowym. Chciałbym jednak wyraź-
nie podkreślić, że absolutnie nie jest tak, 
iż wprowadzamy zmiany, nie licząc się ze 
zdaniem mieszkańców. Daliśmy tego do-
wód tuż po ogłoszeniu zmian, gdy wzięli-
śmy pod uwagę głos mieszkańców i ZTM 
wprowadził korektę do proponowanej 
trasy linii nr 54. Zgodnie z nią, autobusy 
tej linii kursować będą przez ulicę Batalio-
nów Chłopskich do ul. Malików bez prze-
jazdu przez ulicę Częstochowską. Wpro-
wadzono także korektę trasy linii nr 28, 
umożliwiając mieszkańcom ul. Zagórskiej 
dojazd do ul. Seminaryjskiej. Po drugie, 
zapewniam, że przez około miesiąc, od 
wprowadzenia zmian, ZTM będzie pro-
wadzić czynne obserwacje wprowadzo-
nych modyfikacji. Jeśli okaże się, że prze-
siadki będą utrudnione, wprowadzane 
będą korekty godzin kursowania linii tak, 
aby nie pojawiały się utrudnienia dla pa-
sażerów. Podkreślam – sugerowane przez 
nas zmiany są robione dla dobra miesz-
kańców, a nie przeciwko nim. 

To nie jedyne zmiany, jakie mają cze-
kać pasażerów komunikacji miejskiej. 
Według zapowiedzi, od lipca miasto 
planuje wzrost cen biletów. Bilet nor-

malny miałby zdrożeć z 3 do 3,40 zł, 
a ulgowy z 1,50 do 1,70 zł. Droższe 
będą też bilety za przejazdy w strefie 
aglomeracyjnej, czyli na liniach pod-
miejskich. Przejazd normalny będzie 
kosztował 3,60 groszy, a ulgowy 1,80 zł.

– To na razie propozycje, bo ostateczną 
decyzję musi podjąć Rada Miasta. Zda-
jemy sobie sprawę, że ta informacja nie 
wzbudza radości mieszkańców, bo pod-
wyżek nikt nie lubi. Niestety, patrząc od-
powiedzialnie na rozwój miasta i jego sta-
bilność finansową, jesteśmy zmuszeni, by 
wykonać taki krok. Nie jesteśmy zresztą 
jedyni, bo podwyżki cen w tym roku za-
powiedziano już także m.in. w Krakowie. 
Ostatnia zmiana cen biletów w Kielcach 
miała miejsce w 2013 roku, a wiemy, że 
koszty rosną. Podwyżka jest związana 
także z negatywną oceną agencji ratin-
gowej Fitch za 2018 rok, która w swoim 
raporcie zaleciła nam wzrost opłat. Sytu-
acja finansowa miasta, jaką zastaliśmy po 
objęciu władzy pod koniec listopada ubie-
głego roku, nie jest dobra. To wymusza 
na nas podejmowanie takich decyzji. Pro-
pozycja podwyżek dotyczy jednak przede 
wszystkim biletów jednorazowych, z któ-
rych korzystają okazjonalni pasażerowie 
komunikacji miejskiej. W myśl nowej 
oferty cenowej, premiowane będą bilety 
okresowy. Im dłuższy, tym podwyżka bę-
dzie mniejsza. Przy bilecie 90-dniowym 
podwyżka wyniesie zaledwie 8 procent. 
Chcemy także wprowadzić nowość – bi-
lety semestralne. Bilet dla ucznia będzie 
obowiązywał 150 dni, a jego koszt wynie-
sie 183 zł dla strefy miejskiej. Z podob-
nej oferty będą mogli skorzystać studen-
ci. W ich przypadku bilet będzie ważny 
przez 135 dni. Żacy zapłacą za niego 165 
zł. Przy założeniu, że uczniowie wyko-
nają 300 przejazdów w semestrze, zaś 
studenci 270 kursów, koszt jednostkowy 
przejazdu wyniesie zaledwie 61 groszy. 
To ważna grupa społeczna, korzystająca 
z komunikacji miejskiej praktycznie co-
dziennie, dlatego szczególnie zależy nam 
na tym, by zmiany były dla nich korzyst-
ne. Wierzę, że w obliczu tych informacji, 
mieszkańcy podejdą do naszej propozycji 
ze zrozumieniem. 

Chciałbym 
jednak wyraźnie 
podkreślić, 
że absolutnie 
nie jest tak, iż 
wprowadzamy 
zmiany, nie licząc 
się ze zdaniem 
mieszkańców.
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skuTeRem przez kielCe

poselska interpelaCJa

Od 1 kwietnia w stolicy regionu świętokrzyskiego, działa wypożyczalnia skuterów elektrycznych. Jej otwarcie było moż-
liwe dzięki podpisaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, umowy z firmą „Blinkee City”. Firma ta odpowiada 
za dostarczenie do Kielc 56 pojazdów.

Prezes spółki Elżbieta Śreniawska pod-
kreśla, że już pierwszego dnia zaintere-
sowanie tą formą transportu było spore. 
– W sprawie utworzenia wypożyczalni 
skuterów, prowadziliśmy rozmowy z kil-
koma podmiotami. Mamy nadzieję, że 
nasza propozycja spotka się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców – mówi 
Elżbieta Śreniawska.

a jak działa sYsTem? 
Osoby, które chcą wypożyczyć skuter 
muszą ściągnąć na telefony aplikacje fir-
my Blinkee. Aplikacja ta pozwoli na re-
jestracje w systemie. Konieczne do tego 

Poseł Bogdan Latosiński skierował do prezydenta Bogdana Wenty interpelację w sprawie zmian w rozkładach jazdy. Zdaniem posła, 
szczególnie niekorzystna z punktu widzenia pasażerów, jest zmiana przebiegu trasy linii numer 1. Spowoduje ona, że uczniowie 
dotychczas dojeżdżający z ulicy Kleckiej, do szkoły znajdującej się przy ulicy Wrzosowej, będą tej możliwości pozbawieni. Bogdan 
Latosiński ma nadzieję, że jego sugestie zostaną wzięte pod uwagę przez władze miasta.

są dane z dowodu osobistego lub prawa 
jazdy a także karta debetowa.
—
– Po założeniu konta, w telefonie, pojawi 
się mapa na której znajdziemy informa-
cje o dostępnych skuterach i ich lokali-
zacji. Z aplikacji dowiemy się także, jaki 
jest stan naładowania baterii – tłumaczy 
Elżbieta Śreniawska. Podkreśla, że pojaz-
dy są uruchamiane także dzięki aplikacji. 
Skutery wyposażone są w kaski.
—
Na razie pojazdami tymi można poruszać 
się po wyznaczonej strefie w centrum 
miasta. Po zakończeniu podróży pojazd 

fot. A.K.

fot. A.K.

powinien zostać pozostawiony na wyzna-
czonym terenie. – Ale jesteśmy otwarci na 
sugestie użytkowników. Nie wykluczamy, 
że to się zmieni i obszar na którym będzie 
można zostawić skuter będzie większy  
– zapowiada prezes MPK.
—
Przypomina także, że z pojazdów tych 
mogą korzystać osoby, które ukończyły 
14 lat, posiadające prawo jazdy AM.

w pełni naładowanYm skuTeRem elek-
TRYcznYm można pRzejechać ok.50 kilo-
meTRów. konseRwacją pojazdów zajmują 
się pRacownicY miejskieGo pRzedsięBioR-
sTwa komunikacji.
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zmianY są konieczne, ale muszą być przemyŚlane

fot. A.K.

29 marca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Zawo-
dowego Pracowników Transportu Publicznego. Podczas spotkania, członkowie jednogłośnie zadecydowali o wyborze 
Bogdana Latosińskiego na przewodniczącego ZZPTP.

Pragnę serdecznie podziękować za 
ogromne zaufanie, którym mnie obda-
rzono. Obiecuję, że nie zawiodę osób, 
które powierzyły mi sprawowanie tego 
stanowiska.
—
Walne Zebranie Delegatów, podjęło także 
trzy uchwały, odnoszące się do obecnej 
sytuacji komunikacji miejskiej w Kielcach. 
W pierwszej, członkowie związku zwróci-
li się z apelem do ZTM oraz Prezydenta 
Kielc o „bieżące aktualizowanie rozkła-
dów jazdy, poprzez ich powiązanie z rze-
czywistymi czasami przelotu. W oparciu 
o odległości pomiędzy przystankami na 
poszczególnych odcinkach”. Apel jest wy-
nikiem troski o jak najlepszą jakość usług 
komunikacyjnych realizowanych w Kiel-
cach. W kolejnej uchwale, związkowcy 
wyrażają ubolewanie, że do tej pory wła-
dze Kielc nie zapewniły kierowcom dostę-
pu do toalet i punktów socjalnych. Doty-
czy to aż 16 pętli autobusowych.
—
W domumencie czytamy „Brak rozwią-
zanie tego problemu, cofa nas nieomalże 
do XIX wieku, wpływa ujemnie na samo-
poczucie i dyspozycyjność kierowców”. 
—
Trzecia uchwała, dotyczy ponownego 
zatrudnienia w ZTM, radcy prawnego, 
odpowiedzialnego za wadliwie przygoto-
waną SIWZ (specyfikację istotnych warun-
ków zamówienia) w przetargu na obsługę 
komunikacyjną w Kielcach. Związkowcy 
podkreślają, że to właśnie działania tej 
osoby, doprowadziły m.in. do nie umiesz-
czenia w specyfikacji, wymogów dotyczą-

Kielce 01.04.2019

Pan
Bogdan Wenta 
Prezydent Miasta Kielce

W związku z odbytym w dniu 29 marca 2019r Walnym Zebraniem Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Transportu 
Publicznego uprzejmie informuję, że zostały podjęte uchwały dotyczące najbardziej palących problemów z którymi borykają się 
pracownicy Spółki świadczący usługi na rzecz mieszkańców miasta.

W załącznikach przekazuję podjęte uchwały i serdecznie proszę o poważne ich potraktowanie oraz podjęcie interwen-
cji dotyczących przedstawionych w nich problemów.  

cych posiadania przez przewoźnika od-
powiedniej liczby kanałów naprawczych 
oraz myjni autobusowej. W dokumencie 
znalazł się też mylny zapis o posiadaniu 
autobusów niskopodwoziowych-czyli na-
czep, zamiast autobusów niskopodłogo-
wych. Zabrakło także bardzo ważnego, 
z punktu widzenia interesu miasta, zapisu 
o karach dla podmiotu, który wygra prze-
targ i nie będzie wywiązywał się z zapi-
sów umowy. Przygotowanie dokumen-
tacji z takimi „niedociągnięciami”, jest 
zdaniem związkowców dyskwalifukujące 
taką osobę, jako specjalistę zajmującego 

się zamówieniami publicznymi. Winą za 
zamieszanie przy rozstrzygnięciu przetargu 
próbowano z niezrozumiałych powodów 
zrzucić na MPK. 
—
Dlatego teraz, pracownicy spółki, sta-
nowczo sprzeciwiają się zatrudnieniu 
tego samego prawnika. Ich zdaniem ta-
kie przygotowanie dokumentacji, nie 
było dziełem przypadku, ale świadomym 
i celowym działaniem, mającym wywo-
łać chaos komunikacyjny w Kielcach. 
A w konsekwencji doprowadzić do ,,wro-
giego” przejęcia spółki pracowniczej.

okiem posła
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Uchwała nr 1/2019

Walnego Zebranie Delegatów 
Związku Zawodowego Pracowników 
Transportu Publicznego

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie konieczności aktualizacji 
rozkładów jazdy linii komunikacyj-
nych przez Zarząd Transportu Miej-
skiego w Kielcach.

Członkowie związku zawodowego, a za-
razem udziałowcy Spółki, po raz kolejny 
zwracają się do organizatora tj. Zarządu 
Transportu Miejskiego w Kielcach oraz 
do nadzoru właścicielskiego, jakim 
jest Prezydent Miasta Kielce o bieżące 
aktualizowanie rozkładów jazdy poprzez 
powiązanie ich z rzeczywistymi czasami 
przelotu w oparciu o odległości pomię-
dzy przystankami na poszczególnych 
odcinkach wraz dostosowaniem ich do 
określonej pory dnia.

Uzasadnienie

Pomimo wprowadzonego za ogrom-
ne pieniądze systemu elektronicznego 
pozwalającego na określone analizy, 
w dalszym ciągu brak jest reakcji na 
przekazywane przez nas w tym temacie 
uwagi. Nasze spostrzeżenia nie są brane 
pod uwagę, a wręcz śmiemy twierdzić, 
że są wręcz ignorowane.
Pragniemy zauważyć, że pracujemy 
w firmie usługowej i chcemy świadczyć 
usługi na rzecz pasażerów na najwyż-
szym poziomie i niedopuszczalne jest 
nieuwzględnianie uwag, które wynikają 
z poczucia odpowiedzialności za dobry 
i sprawny transport zgodny z oczekiwa-
niami naszych usługobiorców.

Uchwała nr 2/2019

Walnego Zebranie Delegatów Związ-
ku Zawodowego Pracowników Trans-
portu Publicznego

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie podjęcia działań zmierzają-
cych do uporządkowania spraw socjal-
nych dla pracowników wykonujących 
usługi na terenie miasta. 

Członkowie związku zwracają się z ape-
lem do władz miasta o uporządkowanie 
problemu braku toalet na terenie miasta 
Kielce.

Uzasadnienie

Pragniemy zaznaczyć, że pomimo licznych 
prób i apeli do władz miasta nierozwiąza-
nym pozostaje problem dostępu do toalet 
na 16 pętlach autobusowych kończących 
i rozpoczynających linie, gdzie codziennie 
operuje 31 linii autobusowych obsługiwa-
nych przez ponad 200 kierowców.
Nie rozwiązanie tego problemu cofa nas 
nieomalże do XIX wieku, wpływa ujem-
nie na samopoczucie i dyspozycyjność 
kierowców, co ma wpływ na bezpieczeń-
stwo jazdy, możliwość skupienia uwagi 
na kierowanym pojeździe.
Prosimy zatem o poważne potraktowa-
nie tego tematu i pilne wdrożenie działań 
zmierzających do rozwiązania tego waż-
nego problemu.

Uchwała nr 3/2019

Walnego Zebrania Delegatów Związ-
ku Zawodowego Pracowników Trans-
portu Publicznego

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie protestu dotyczącego po-
nownego zatrudnienia przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Kielcach Rad-
cy Prawnego odpowiedzialnego za 
wadliwie przygotowany SIWZ. 

Ze zdumieniem, a wręcz zgorszeniem 
przyjęliśmy informację o ponownym za-
trudnieniu w ZTM Kielce Radcy Prawne-
go, który był jednym ze współautorów źle 
przygotowanej ( katastrofalnej) specyfika-
cji przetargowej na usługi przewozowe 
świadczone przez 10 lat w gminie Kielce.

Uzasadnienie

Pan Mecenas jest jedną z osób bezpo-
średnio odpowiedzialnych za wadliwe 
przygotowaną specyfikację przetargową.
To m.in. jego działania doprowadziły do 
nie umieszczenia w specyfikacji wymo-
gów związanych z posiadaniem bazy 
transportowej z kanałami naprawczymi 
niezbędnymi do obsługi min. 123 autobu-
sów. Jak ogólne były to zapisy wystarczy 
porównać ze specyfikacjami ogłaszanymi 
w innych miastach. 
Wymóg specyfikacji nakazuję nam rów-
nież zakup autobusów „niskopodwozio-
wych”, tymczasem autobusy są tylko „ni-
skopodłogowe”
W specyfikacji nie zapisano żadnych kar 
umownych, co jest co najmniej dziwne 
przy przetargu na obsługę komunikacyjną 
na 10 lat. Wady i pominięcia można było-
by długo wymieniać.
Jednocześnie odpowiedzialność za ne-
gatywny przekaz z tym związany prze-
rzucono na naszą Spółkę, po to żeby nas 
ośmieszyć i wywołać zamierzony przez 
niektórych chaos.
Nikt lepiej niż prawnik nie zna obowią-
zującego prawa w tym zakresie, dlatego 
uważamy, że ponowne zatrudnienie tego 
Pana w ZTM Kielce może zmierzać do 
ponownego wywołania chaosu komuni-
kacyjnego, a na to nie ma naszej zgody.
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w dniach 00-00.00.2018 r.
Szczegóły dotyczące oferty na stronie 8.Kredyt 20×0% RRSO 0%Oferta obowiązuje od 02.11 do 20.11.2018 r.,  

nie dłużej jednak niż do wyczerpania zapasów. 
w dniach 13.03-02.04.2019 r.
Szczegóły dotyczące oferty na stronie 16.RRSO 0%

obi.pl

pora na zmiany
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