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Okiem związkowca

Nowe autobusy już
na ulicach Kielc.

Komunikacja miejska
w święta.

Trudny rok 2021. Rok 2022
wielką niewiadomą.

Liczne inwestycje i huczne
obchody.

Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,
Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu
I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.
Wesołych świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku!
Renata Gruszczyńska,
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
w Kielcach

Szanowni Państwo,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego roku.
Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym,
co minęło i nad tym, co nas czeka.
Życzymy Państwu dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.
Niech nowy 2022 rok pozbawiony będzie przykrości,
a składał się jedynie z sukcesów i szczęśliwych chwil.
Niech w Nowym Roku świat będzie pełen ciepła,
radości, przyjaciół, a w każdym domu niech nigdy nie zabraknie
miłości i zrozumienia.

Bogdan Latosiński,
przewodniczący Rady Nadzorczej
większościowego udziałowca MPK Kielce

fot. A.K.
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na początek

Szanowni Państwo!

K

oniec roku skłania do podsumowań i przemyśleń oraz planów na najbliższe miesiące. Przed nami wielka niewiadoma z uwagi na trwającą pandemię i brak możliwości aby
przewidzieć jak będzie wyglądał nadchodzący
rok. MPK kupuje nowe autobusy, planuje termomodernizację kolejnych obiektów. W naszej
spółce cały czas coś się dzieje.
Grudniowe wydanie Pasażera ma charakter
świąteczny. Teksty jak zawsze informują o najważniejszych dla kielczan sprawach związanych
z komunikacja miejską. Życząc spokoju i radości
w Święta serdecznie zapraszam do lektury.

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 15 000 egzemplarzy
Druk
Cztery Asy
www.czteryasy.pl

Renata Gruszczyńska
Prezes MPK w Kielcach
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Mikołajki
z MPK Kielce
Święty Mikołaj i Jego pomocnicy nie zapomnieli o pasażerach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach.
6 grudnia, w autobusach i na przystankach można było spotkać barwne postacie z upominkami, które otrzymywały
osoby podróżujące komunikacją miejską.

fot. MPK
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MPK żegna
emerytów

Nowe autobusy na kieleckich
ulicach

14 wieloletnich pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach odeszło w grudniu na
emeryturę. W gronie tym były osoby, które pracowały w administracji,
spawacz, personel gospodarczy oraz
ośmiu kierowców autobusów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sfinalizowało już zakup czterech
autobusów marki AUTOSAN M12LF.
Spółka jest również w posiadaniu
dwóch SOLARISów URBINO 18.

stacja gazowa. Budowę przeprowadziła Polska Spółka Gazownicza. Trwają odbiory i rozmowy na temat obsługi tej stacji, gdyż dystrybucją gazu zajmie się zewnętrzna firma.
Bogdan Latosiński, przewodniczący Rady
Nadzorczej KASP podkreśla, że nowe
autobusy posiadają silniki EURO 6. Są to
najnowocześniejsze i najbardziej ekonomiczne oraz ekologiczne pojazdy w swojej
klasie.
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fot. MPK

Renata Gruszczyńska prezes MPK mówi,
że w związku z tym, że część załogi nabiera wieku emerytalnego i odchodzi,
konieczne jest na bieżąco uzupełnianie
braków kadrowych.
Prezes zaprasza do pracy w MPK zwłaszcza
kierowców. Jak zapewnia, spółka gwarantuje nowym pracownikom: umowę
o pracę, stabilne zatrudnienie, świadczenia
socjalne. Wymagania wobec kierowców
dotyczą m.in. posiadania prawa jazdy kategorii D i odpowiedniego stanu zdrowia.
W MPK Kielce pracuje prawie 400 kierowców. Bogdan Latosiński, przewodniczący Rady Nadzorczej KASP zaznacza, że
rotacja w tej grupie zawodowej jest duża,
gdyż osoby te pracują do 60. roku życia
i często odchodzą, choć są i emeryci, którzy nie zamierzają rezygnować z pracy.
Władze spółki cieszą się z sytuacji, gdy
do firmy po przerwie wracają osoby,
które odeszły, w poszukiwaniu innej drogi
zawodowej bądź z przyczyn rodzinnych.
W ostatnich czasie było kilka takich sytuacji.

Renata Gruszczyńska prezes MPK przypomina, że do końca marca, w Kielcach pojawią
się nowe autobusy marki MAN Lion’s City 12
– pięć pojazdów będzie miało napęd gazowy.
Z myślą o taborze na gruncie MPK, powstała
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Najtańsza stacja
paliw w mieście

Linie komercyjne prowadzone przez
MPK w okresie Świąt, Nowego Roku
i w czasie przerwy świątecznej będą
kursowały w ograniczonym zakresie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwań
kielczan, Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji od 15 grudnia będzie
oferować kierowcom najtańsze paliwo w mieście.

W Wigilie na liniach 201, 205, 206, 207,
208 nie będą wykonane ostatnie kursy.
W I dzień Bożego Narodzenia oraz
w Nowy Rok autobusy linii komercyjnych
w ogóle nie będą kursować.
Z kolei w II dzień świąt kursy będą odbywać
się według niedzielnych rozkładów jazdy.
—
Pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym
Rokiem, ze względu na przerwę świąteczną w nauczaniu, nie będą realizowane
kursy szkolne.
Władze MPK przypominają jednoczenie,
że trwa promocja na bilety miesięczne na
linie komercyjne.
Pasażerom, którzy kupią bilet w grudniu,
przysługuje 50% zniżka na zakup biletu
w styczniu.
—
Kursy innych linii komunikacji miejskiej
odbywać będą się według następującego
harmonogramu:

Ceny promocyjne – jak zapowiada prezes
Renata Gruszczyńska – będą obowiązywać w godzinach 14-17.
Spółka w tym czasie będzie oferować
kierowcom najtańsze paliwo w mieście.
Ceny ustalane będą codziennie, na podstawie monitoringu cen na innych stacjach w Kielcach.
Stacja paliw MPK jest zlokalizowana na
terenie zajezdni spółki.

Dbajmy o siebie
i innych
W związku z dużą liczbą zakażeń
SARS CoV-2 w całym kraju wprowadzono szereg obostrzeń, które mają
zmniejszyć transmisję wirusa. Zarząd
wstępnie zapowiedział ograniczenia
dotyczące napełnienia autobusów
komunikacji miejskiej do 75%.
Władze MPK przypominają i proszą by
wszyscy pasażerowie przestrzegali obowiązku zasłaniania ust i nosa, aby w miarę możliwości stosować w autobusach
dystans i dezynfekcję.
Od kilku tygodni pojazdy są kontrolowane przez strażników miejskich i policjantów, którzy sprawdzają czy pasażerowie
stosują się do ww zaleceń.
Renata Gruszczyńska prezes MPK infor-

fot. MPK
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Świąteczne
rozkłady jazdy

muje, że zaledwie w ciągu miesiąca takich
kontroli było – w trosce o bezpieczeństwo
wszystkich – kilkaset!
Prezes dziękuje strażnikom miejskim i policjantom za tak realne zaangażowanie
i dbałość o zdrowie zarówno pasażerów,
jak i kierowców MPK.
Władze MPK zwracają uwagę na to, że
w miesiącach zimowych, warunki atmosferyczne wpływają często na to, że autobusy nie dojeżdżają na czas.
– Prosimy pasażerów o wyrozumiałość.
Kierowcy robią wszystko co w ich mocy
aby dojechać na czas. Bywają przypadki,
gdy przed autobusem jedzie osoba, która
niepewnie czuje się za kierownicą, a na
drodze jest ślisko. – tłumaczy prezes.
Prośbę popiera Bogdan Latosiński, przewodniczący Rady Nadzorczej KASP, który
tłumaczy, że na pewne sytuacje kierowcy
autobusów nie mają wpływu – jest to brak
buspasów, a co za tym idzie przepustowości niektórych ulic, czy sypiący śnieg i służby, które nie nadążają go usuwać.
Bogdan Latosiński zwraca również uwagę, by pasażerowie w miarę możliwości,
przy niewielkim napełnieniu pojazdu,
z zachowaniem zasad dystansu, wsiadali
i wysiadali jednymi drzwiami w autobusie.
Pomoże to m.in. utrzymać właściwą temperaturę w pojazdach.

fot. A.K.

Zmiany
w organizacji
ruchu. Remonty
ważnych dróg
w mieście trwają
Od 9. grudnia dla ruchu zamknięta
jest ulica Słowackiego, od skrzyżowania z Seminaryjską do posesji numer
22. Do ulicy Słowackiego można dojechać od strony ulicy Seminaryjskiej,
Żeromskiego i Prostej. Od 9. grudnia,
jak informuje MZD, zostały zlikwidowane utrudnienia na ulicy Seminaryjskiej.

reklama

Trwa remont fragmentu ulicy Zagnańskiej. Od granic miasta do skrzyżowania
z ulicą Peryferyjną, na dwóch odcinkach
o długości około 200 metrów obowiązuje
ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją
świetlną.
—
Na odcinku ulicy, od skrzyżowania z Peryferyjną do skrzyżowania z ulic Witosa/
Morawickiego obowiązuje ruch jednokierunkowy. Przejazd w przeciwną stronę
odbywa się ulicami Witosa i Peryferyjną.
Przypominamy również, że od połowy

października – o czym informowaliśmy
w poprzednich numerach Pasażera – obowiązują duże zmiany organizacyjne w rejonie ulicy Domaszowskiej.
—
W związku z remontami i trudnymi warunkach atmosferycznymi z jakimi kierowcy muszą mierzyć się zimą, apelujemy
niezmiennie i prosimy pasażerów autobusów o wyrozumiałość. Na czas przejazdu
pojazdu ma wpływ wiele czynników, na
które sami kierowcy zupełnie nie mają
wpływu.
fot. A.K.
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Rok 2021 – jubileuszowy ale w cieniu pandemii.
Rok 2022 wielką niewiadomą
Rok 2021 – kolejny pandemiczny był z pewnością, ze względu na brak stabilizacji, trudny dla wielu firm. Niepewność,
brak jasnych wytycznych dotyczących przyszłości i szalejąca inflacja odcisnęły również swoje piętno na Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach.

fot. A.K.
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Bogdan Latosiński, przewodniczący Rady
Nadzorczej KASP wspomina, że rok 2021
był kolejnym w pandemii. Władze spółki skupiły się na utrzymaniu miejsc pracy
i przygotowaniu załogi i firmy na stale
zmieniane przez Zarząd Transportu Miejskiego zapotrzebowanie na różnych liniach.
—
– Była to nadzwyczajna sytuacja, bo nie
było stabilności w planowaniu pracy – komentuje Bogdan Latosiński, który dodaje
jednak, że MPK poradziło sobie, czego
dowodem są realizowane właśnie inwestycje, takie jak zakup taboru i kolejne
zadania planowane przez spółkę. W zeszłym roku w MPK zostały wyremontowane warsztaty szkolne, które służą kilkudziesięciu uczniom do praktycznej nauki
zawodu mechanika.
—
W dobie pandemii MPK świętowało także
jubileusz 70 – lecia istnienia. Wydarzenie
mimo ograniczeń i restrykcji okazało się
sukcesem i spotkało się z dużym odzewem kielczan, którzy m.in. bardzo licznie
odwiedzili bazę MPK.
—
Niezwykle ważnym wydarzeniem w minionym roku była zmiana na stanowisku
prezesa MPK.
—
Z firmy po 14 latach sprawowania tej
funkcji odeszła Elżbieta Śreniawska.
1 września funkcję prezesa Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach Rada Nadzorcza powierzyła Renacie
Gruszczyńskiej – dotychczasowej komendant kieleckiej Straży Miejskiej, związanej
wcześniej m.in. z Inspekcją Transportu
Miejskiego.
—
Renata Gruszczyńska wspominając pierwsze tygodnie urzędowania, mówi, że był
to czas wyjątkowo intensywny, bo objęła
funkcję tuż przed obchodami jubileuszu
70 – lecia, co było dużym wysiłkiem organizacyjnym, ale – jak podkreśla – załoga
poradziła sobie z tym wyzwaniem dosko-

nale. Prezes mówi, że w pierwszych tygodniach, obok bieżącej pracy i planowania,
skupiła się na poznawaniu spółki, ludzi,
ich zakresów, całego środowiska.
—
Bogdan Latosiński zwraca uwagę, że
w mijającym roku MPK po kilku latach
było zmuszone aby zawiesić funkcjonowanie linii komercyjnych 202 i 204.
Spółkę zmusiła do tego pandemia, ale
i konkurencja. – Nie byliśmy w stanie konkurować z liniami użyteczności publicznej, które w znacznej części pokrywały
się z naszymi liniami, bez żadnej dopłaty
– mówi przewodniczący. Dodaje, że linie zostały zawieszone, wbrew prośbom
i monitom mieszkańców pasażerów.

Rok 2022. Wielka
niewiadoma
– Najbliższe miesiące, każdy dzień to będzie
niespodzianka, pojawiają się nowe tematy,
nawet umowy. Każdy dzień przynosi coś
nowego – uważa Renata Gruszczyńska.
reklama

Prezes podkreśla bardzo dużą liczbę
spraw z jakimi styka się w MPK. Cieszy ją
duża potrzeba kontaktu ze strony załogi.
Bogdan Latosiński uważa, że nadchodzący 2022 rok jest wielką niewiadomą.
– Nie możemy spokojnie planować, bo
pandemia nabiera rozpędu. Nie znamy
zakresu wozokilometrów czy zadań jakie będziemy mieli do wykonania. Przed
pandemią była stabilność, ale teraz nie
wiemy jakie będą przed spółką stawiane
wymagania – mówi przewodniczący Rady
Nadzorczej KASP.
—
Zwraca też uwagę na szalejącą inflacje,
która ma wpływ na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania spółki. Drożeje paliwo, ale i części zamienne do pojazdów,
a do tego firma ma ogromne kłopoty z ich
pozyskaniem.
—
Plany inwestycyjne MPK? W pierwszym
kwartale do spółki dotrą kolejne autobusy. Na terenie MPK powinna rozpocząć
pracę stacja gazowa. Prezes Gruszczyńska
zapowiada również, że planowany jest re-

mont i termomodernizacja podstawowej
stacji obsługi. W styczniu ruszą przetargi
dotyczące realizacji tej inwestycji.

Władze spółki skupiły
się na utrzymaniu
miejsc pracy
i przygotowaniu
załogi i firmy na stale
zmieniane przez
Zarząd Transportu
Miejskiego
zapotrzebowanie na
różnych liniach.
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okiem związkowca

Sprostaliśmy w tym roku trudnym wyzwaniom
i jesteśmy jeszcze silniejsi
Za nami kolejny rok działalności, który był obfity w wiele ważnych wydarzeń dla naszej firmy, działających w MPK związków zawodowych, całej załogi oraz kieleckiego transportu publicznego.

10

fot. A.K.

Liczne inwestycje i huczne obchody
Na szczęście udało nam się nie tylko
skończyć kolejny trudny pandemiczny rok
bez strat finansowych, pomimo mniejszej liczby kursów, ale również na miarę
możliwości dyktowanych przez pandemię, przeprowadzić obchody 70-lecia
działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji w Kielcach. Obchody tej
doniosłej dla nas wszystkich uroczystości
rozpoczęliśmy Mszą Świętą dziękczynną,
której przewodniczył ks. Biskup Marian
Florczyk. Dziękujemy Ci Księże Biskupie
za twoją obecność, za skierowane do
nas Słowo. Cieszy nas, że pojawili się na
nich Parlamentarzyści, Prezydent Kielc,
Burmistrzowie i Wójtowie ościennych
Gmin, w których funkcjonuje transport
publiczny obsługiwany autobusami MPK
Kielce oraz wielu ważnych oficjeli z miasta i regionu. Jubileusz wykorzystaliśmy

Nie mam też wątpliwości, co do
tego, że choć dużo się wokół
naszej firmy działo w tym roku,
to także w przyszłym czeka nas
wiele planów inwestycyjnych
do zrealizowania, jak chociażby
wykupienie aż 40 autobusów
z leasingu.

do zwrócenia uwagi na to, jak ważną rolę
w tkance miejskiej i podmiejskiej pełni
sprawny transport publiczny. Główne uroczystości zorganizowaliśmy w wyremontowanym i nowo oddanym do użytku
budynku warsztatów szkolnych, podkreślając w ten sposób jak wielkie znaczenie
dla funkcjonowania i przyszłości tego
typu przedsiębiorstw ma szkolnictwo zawodowe. Oczywiście w tym groźnym dla
zdrowia nas wszystkich okresie zadbaliśmy również o bezpieczeństwo pasażerów poprzez wdrożenie szeregu działań
i procedur. Poczyniliśmy także liczne inwestycje, bardzo ważne z naszego punktu widzenia i jakości transportu miejskiego. Kupiliśmy i wprowadziliśmy już do
użytku sześć nowych autobusów, cztery
dwunastometrowe autobusy firmy Autosan oraz dwa osiemnastometrowe pojazdy firmy Solaris. Natomiast na przełomie
lipca i sierpnia przeprowadziliśmy postępowanie ofertowe na zakup kolejnych
pojazdów, tym razem jedenastu dwunastometrowych autobusów, w tym pięciu
niskoemisyjnych i zasilanych gazem CNG.
W wyniku tego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAN ze Starachowic. Autobusy tej marki zasilą nasz
tabor i wyjadą na ulice Kielc na przełomie
lutego i marca 2022 roku. Dzięki tym inwestycjom nasz tabor ulegnie znacznemu
unowocześnieniu.
Droga nie zawsze usłana różami
Pojawiły się też niestety przykre reperkusje związane z odejściem Prezes Śreniawskiej, a to, co nastąpiło potem tylko
przelało czarę goryczy. Ale i z tej sytuacji
wyciągnęliśmy ważną lekcję, która może
zaprocentować w przyszłości, a jako
Przewodniczący Związku Zawodowego
Pracowników Transportu Publicznego
w MPK Kielce i zarazem Przewodniczący
Rady Nadzorczej Kieleckich Autobusów,
czyli większościowego udziałowca MPK,
dołożę wszelkich wysiłków byśmy szybko
uporali się ze skutkami tych działań.
Nowe twarze i nowe wyzwania
W wyniku jednogłośnej decyzji Rady Nadzorczej MPK, firma dowodzona jest obecnie przez Panią Renatę Gruszczyńską,
która na to stanowisko została powołana
we wrześniu bieżącego roku. Zdajemy
sobie sprawę, że nadchodzący rok wcale
nie musi być łatwiejszy od poprzedniego,
a wręcz pewne jest to, że przyniesie nam
nowe wyzwania, którym będziemy musieli wspólnie sprostać.

Na szczęście udało nam się nie
tylko skończyć kolejny trudny
pandemiczny rok bez strat
finansowych, pomimo mniejszej
liczby kursów, ale również na miarę
możliwości dyktowanych przez
pandemię, przeprowadzić obchody
70-lecia działalności Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji
w Kielcach.

Pandemia bywa bowiem nieprzewidywalna i nie wiemy, z jakimi kłopotami przyjdzie nam się jeszcze borykać. Przecież na
horyzoncie jest też perspektywa wzrostu
cen paliw i energii. Jednocześnie musimy
zagospodarować środki na kolejne podwyżki płac, by zniwelować skutki inflacji.
Pani Renata Gruszczyńska jest jednak osobą merytorycznie przygotowaną, a więc
jestem przekonany, że wspólnym siłami
poradzimy sobie z przeciwnościami losu.
Nie mam też wątpliwości, co do tego, że
choć dużo się wokół naszej firmy działo
w tym roku, to także w przyszłym czeka
nas wiele planów inwestycyjnych do zrealizowania, jak chociażby wykupienie aż
40 autobusów z leasingu. Zanim jednak
to się stanie, wszyscy siądziemy wraz z rodzinami do świątecznych stołów, a potem
radośnie powitamy Nowy Rok. Korzystając z okazji życzę Państwu zdrowych,
wesołych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów
w nadchodzącym 2022 roku.
—
Żywię wielką nadzieję, że 2022 rok będziemy kończyć z poczuciem dobrze wykonanej pracy i świadomością, że udało
nam się godnie uczcić datowaną na

sierpień 15-letnią rocznicę strajku Załogi
MPK Kielce, który to zarazem był największym strajkiem pracowniczym w dziejach
Kielc, a także okrągłą 15-letnią rocznicę
powstania Spółki Pracowniczej KASP, która piętnaście lat temu wzięła odpowiedzialność za funkcjonowanie MPK. Dołożymy starań, by również w 2022 roku jak
najlepiej świadczyć usługi transportowe
i dostarczać powodów, żeby Państwo
jak najczęściej korzystali z komunikacji
miejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że nie
wszystko zależy od nas, aby komunikacja miejska sprostała oczekiwaniom
mieszkańców, była sprawna, punktualna
potrzebne są odpowiednie decyzje i działania, tak te za które odpowiada Zarząd
Transportu Miejskiego, jak również stworzenie odpowiednich warunków do płynnego przemieszczania się autobusów,
czyli potrzebne są kolejne decyzje związane z tworzeniem kolejnych odcinków tzn.
bus pasów.
Bogdan Latosiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej KASP,
większościowego udziałowca MPK Kielce.
Przewodniczący Związku Zawodowego
Pracowników Transportu Publicznego.
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