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Główną ideą, która przyświecała nam przy tworzeniu programu 

#KielceOdNowa było zatrzymanie odpływu młodych ludzi z Kielc 

i przyciąganie nowych mieszkańców. Większa ilość kielczan to więcej 

wpływów do budżetu miasta - większe możliwości dla 

przedsiębiorczości. Musimy myśleć o tym, aby „zarabiać” pieniądze, 

bo będziemy mogli przeznaczać je na realizację potrzeb społecznych - 

Marcin Chłodnicki, kandydat na Prezydenta Miasta Kielce podczas 

konferencji prasowej 16 września 2018 r.

Spis treści
Dobra praca – godna płaca.................................................................................................................4

Infrastruktura dla mieszkańców..........................................................................................................7

Sprawy społeczne – równie ważne jak materialne...........................................................................10

Ekologia – dla nas, naszych dzieci i wnuków.....................................................................................13

Dobre zarządzanie budżetem miasta – długi należy spłacać.............................................................15

Główne Punkty Programu Wyborczego #KielceOdNowa……………………………………………………………….17

Koalicyjny  Komitet  Wyborczy  SLD  Lewica  Razem,  skupia  w  swych  szeregach
przedstawicieli  wielu  środowisk  lewicowych  z  całego  kraju.  Wszystkim  nam  przyświecają
ideały  ruchów  postępowych.  Dążymy  do  tego  aby  zrównoważyć  nierówności  społeczne,
przeciwdziałać  wykluczeniu  społecznemu,  promować  tolerancję  i  wzajemny  szacunek.
Bezwzględnie uznajemy zasady państwa prawa oraz konstytucyjny porządek III RP.

Ważne są dla nas kwestie zarówno gospodarcze, prowadzące do zrównoważonego
rozwoju, jak i społeczne.

Działając przez ostatnie lata, w sferze politycznej i społecznej Kielc, widzieliśmy wiele
nawarstwiających  się  problemów  mieszkańców  naszego  miasta.  Najlepszą  diagnozą
obecnego stanu jest postępująca w zastraszającym tempie depopulacja, szczególnie wśród
osób  młodych.  Obecnie  rzadkie  są  przypadki,  że  absolwenci  naszych  szkół  średnich  lub
uczelni postanawiają pozostać w Kielcach.

Wielokrotnie dyskutowaliśmy na ten temat, zarówno w środowisku akademickim,
jak i w rozmowach z Kielczanami. Zawsze przebijało się kilka tematów. „Kielce są miastem bez
perspektyw”.  Owszem  dzięki  emigracji  zarobkowej  poziom  bezrobocia  w  Kielcach  jest
rekordowo niski. Każdy kto szuka pracy ją znajdzie. Ale miejsca pracy są na bardzo niskim
poziomie płacowym.  Perspektywa pracy za najniższą  krajową,  nie  wpływa pozytywnie  na
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decyzja dobrze wykształconych i aktywnych młodych ludzi o pozostaniu w naszym mieście.
Dlatego właśnie jednym z filarów naszego programu jest hasło „Dobra praca – godna płaca”.

Drugim tematem poruszanym przez Kielczan było „Zabetonowane miasto, martwe
centrum, brak zadbanych miejsc do rekreacji”. Trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem.
Wizja,  a  właściwie  jej  brak,  rewitalizacji  centrum  miasta,  jest  naszym  zdaniem  zupełnie
chybiona. Wszechobecne wybrukowane przestrzenie z wciskanymi „na siłę”, zieleniakami, nie
tworzą dobrych miejsc do rekreacji. Brak wizji  rozwoju ulicy Sienkiewicza, doprowadził do
upadku jej zasadniczej funkcji handlowo – usługowej i powolnej śmierci w roli głównej arterii
rekreacyjnej.  Zaniedbane  miejsca  rekreacji,  w  szczególności  w  okolicach  zalewu,  brak
inwestycji choćby w tereny zielone na Pakoszu i Stadionie, dewastacja bulwaru wzdłuż Silnicy,
brak inwestycji w park Staszica. Takie przykłady można mnożyć w nieskończoność. Chcemy to
zmienić. Chcemy dać Kielczanom dobre miejsca do spędzania wolnego czasu.

I w końcu „Zimą w Kielcach nie ma czym oddychać”. Problem Kieleckiego smogu, wg.
badań niezależnych instytucji ma trzy główne przyczyny. Pierwsza z nich to nadmierny ruch
samochodowy,  dotkliwy  szczególnie  w  zakorkowanych  arteriach  północ  –  południe  oraz
centrum miasta. Nie ma prostej recepty na usunięcie tej przyczyny, ale stawianie na rozwój
transportu publicznego dobrze się sprawdza w aglomeracjach na całym świecie. Więcej ludzi
korzystających  z  usług  ZTM to  mniej  trujących  samochodów na ulicach.  Druga przyczyna
smogu  w  Kielcach  to  stare  piece  C.O.  Należy  dążyć  do  jak  najszybszej  ich  wymiany  na
ekologiczne źródła ogrzewania. Miasto ma możliwości podjęcia efektywnych działań w tym
zakresie.  Finansowanie  wymian  kotłów,  umożliwienie  bezpłatnych  podłączeń  do  sieci
gazowej,  ulgi  podatkowe dla inwestycji  zwiększających energooszczędność domów, rozwój
sieci ciepłowniczej, to tylko niektóre z nich. Trzeci element złego stanu powietrza w Kielcach
to nieprzemyślana zabudowa.  Brak planów zagospodarowania przestrzennego pozwala na
urzędniczą  samowolkę  w tym  zakresie.  Prowadzi  ona  do  likwidacji  naturalnych  korytarzy
powietrznych, które służą szybszemu oczyszczeniu atmosfery w mieście.

Gospodarka,  ekologia  to  nie  jedyne  ważne  dla  mieszkańców  problemy.  Równie
ważne  są  sprawy  społeczne.  Jesteśmy  postępową  lewicą,  szczególnie  ważne  są  dla  nas
kwestie  związane  z  wyrównywaniem  szans  czy  też  opieką  nad  naszymi  najsłabszymi
współobywatelami.  Będziemy  dalej  rozwijać  politykę  wsparcia  seniorów,  którzy  stają  się
powoli  coraz  liczniejszą  grupą  mieszkańców  Kielc.  Dalszy  rozwój  sieci  klubów  seniora,
wprowadzenie  na  każdym  osiedlu  i  w  każdej  dzielnicy  dziennych  punktów  wsparcia,
obsługiwanych przez  pielęgniarki  lub ratowników medycznych,  pracowników technicznych
wpierających  seniorów  w  drobnych  naprawach  domowych  oraz  pracowników  socjalnych
dbających  o  osoby  starsze,  wprowadzenie  darmowych  opasek  telemetrycznych  dla
samotnych seniorów, to nasze propozycje dla tej grupy mieszkańców Kielc.

W  programie  który  Państwo  czytacie  znajdziecie  szczegółowe  odpowiedzi  na
problemy Kielczan. Jeśli zaufacie nam Państwo zrobimy wszystko, aby „Kielce odNowa” stały
się po prostu dobrym miejscem do życia. 
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Dobra praca – godna płaca

Obecnie  jednym  z  głównych  problemów  naszego  miasta  jest  odpływ  młodych,
dobrze wykształconych osób, opuszczających nasze miasto w poszukiwaniu satysfakcjonującej
pracy. Rząd oraz obecne władze miasta, zdają się nie widzieć problemu. Przekazuje się nam
narrację, że jest super, bo mamy rekordowo niskie bezrobocie i każdy kto chce może znaleźć
pracę. Tymczasem nie chodzi  o oferty pracy za najniższą krajową czy umowy zlecenia lub
o dzieło.  Należy  Kielczanom  zapewnić  takie  oferty  pracy,  które  pozwolą  im  godnie  żyć.
Dlatego chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzie w Kielcach powstawać będą nowe miejsca
pracy z godnym wynagrodzeniem, w interesujących i perspektywicznych zawodach.

Jednym  z  filarów  naszej  walki  o  godną  płacę,  jest  stworzenie  w  Urzędzie  Miasta
zupełnie nowej jakości w relacjach z potencjalnymi inwestorami. Stworzymy spec komórkę
BiznesLink, zatrudnieni w niej praktycy biznesu, doświadczeni specjaliści w budowaniu relacji
inwestycyjnych mieliby za zadanie kooperować z lokalnymi przedsiębiorcami i przyciągać do
miasta zewnętrzny biznes. Wszystko po to, żeby w Kielcach powstały dobrze płatne miejsca
pracy. 

Gdy pytamy przedsiębiorców, dlaczego powstaje u nas tak mało nowych zakładów
produkcyjnych  lub  usługowych,  czemu  nasze  firmy  lokują  się  w  pod  kieleckich  gminach,
najczęściej  słyszymy odpowiedź,  że  w Kielcach  nie  ma terenów inwestycyjnych,  a  proces
budowy nowych obiektów jest uzależniony od dobrej woli urzędników wydających decyzje
o warunkach  zabudowy.  Prezydent  Kielc  Wojciech  Lubawski,  w  wypowiedziach  dla  prasy
pytany o tą kwestię, twierdził iż brak planów zagospodarowania przestrzennego jest mu na
rękę, bo daje mu elastyczność przy decydowaniu o rozwoju miasta. Całkowicie odrzucamy
takie  podejście.  Brak  stabilizacji  w  kwestii  rozwoju  urbanistycznego  naszego  miasta
wprowadza niepewność u inwestorów, bojących się uruchamiać nowe inwestycje na terenie
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Kielc.  Będziemy  dążyć  do  tego  aby  cały  obszar  miasta  został  objęty  planami
zagospodarowania  przestrzennego,  co  ułatwi  przedsiębiorcom  podejmowanie  decyzji
o inwestowaniu  w  naszym  mieście.   Plany  zagospodarowania  przestrzennego  wprowadzą
także  ład  w sferze  planistycznej  i  umożliwią  przygotowanie  wieloletniej  strategii  rozwoju
miasta której tak bardzo nam wszystkim brakuje. Wiąże się z tym także stworzenie prawa
o ładzie przestrzennym ograniczającego samowolkę panującą w kwestii zewnętrznych reklam
często szpecących piękne budynki w naszym mieście

Same tereny inwestycyjne nie wystarczą, aby zachęcić przedsiębiorców do tworzenia
dobrych miejsc pracy. Aby mogli oni poprawić warunki pracy swych pracowników, muszą być
oni  konkurencyjni,  poprzez  zmniejszenie  kosztów  pozapłacowych  swych  firm.  W Kielcach
mamy jedne z najwyższych stóp podatków od nieruchomości przeznaczonych pod działalność
gospodarczą.  Te  dodatkowe  obciążenia  powodują,  że  szefowie  firm,  zmuszeni  są  szukać
oszczędności  kosztem  pracowników.  Chcemy  zaproponować  firmom  w  naszym  mieście
kontrakt,  który zagwarantuje,  że stawki podatkowe związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej nie wzrosną, a wręcz przeciwnie, wraz ze stabilizacją i zbilansowaniem budżetu
będą stopniowo obniżane.

Najważniejsi  dla  nas  są  nasi  lokalni  przedsiębiorcy,  ale  aby  Kielce  mogły  się
dynamicznie  rozwijać,  niezbędne jest  także  ściąganie kapitału  zewnętrznego.  W tej  chwili
gigantyczne środki  przeznaczone na promocję miasta są wydawane bardzo nieefektywnie,
a wręcz marnotrawione.  Miliony złotych,  przeznaczone na promocję miasta w 2018 roku,
zostały  rozproszone  na  szereg  wydatków  mających  budować  pozytywy  odbiór  naszego
miasta. Należy zadać sobie pytanie co chcemy osiągnąć poprzez promocję? Naszym zdaniem
promocja  ma  służyć  ściągnięciu  do  Kielc  inwestorów.  Jak  do  nich  trafić?  Na  pewno  nie
poprzez  „witacze”  czy  też  umieszczanie  panoramicznych  zdjęć  miasta  na  barierach
dźwiękochłonnych.  Pieniądze  na  promocję  powinny  być  przeznaczone  na  przygotowanie
profesjonalnej oferty dla firm z Polski i zagranicy. Ta oferta powinna dotrzeć na jak największą
ilość  targów  i  konferencji  biznesowych  w  naszym  kraju  i  Europie.  Musimy  sobie  także
odpowiedzieć na pytanie jakie branże chcemy ściągać do Kielc,  czy ma to być Amazon ze
swoimi magazynami w którym pracownicy są słabo wynagradzani i źle traktowani? Czy może
chcemy jednak, żeby w Kielcach lokowały się firmy z branży IT czy obsługi zewnętrznej firm
tak jak to ma miejsce w Krakowie czy Wrocławiu.

Potencjał  naukowy  naszej  Politechniki,  jest  atutem  który  miasto  powinno
wykorzystać. Istnieją ogólnopolskie programy wdrażania wyników prac naukowo badawczych,
ale  są  one  często  zbyt  nieprzyjazne  dla  naukowców  i  przedsiębiorców.  Kielce  powinny
aktywnie włączyć się proces kojarzenia świata nauki ze światem biznesu. Można to zrobić
poprzez programy wsparcia  realizowane w oparciu o Kielecki  Park Technologiczny.  Mamy
olbrzymi atut w postaci Targów Kielce. One także powinny być angażowane w proces łączenia
biznesu z nauką.

Jeśli  już  jakiś  przedsiębiorca  zdecyduje  się  na  inwestycje  w  Kielcach  to  co  mu
oferujemy?  Bardzo  słabą  infrastrukturę  komunikacyjną.  Ul.Olszewskiego  będącą  główną
arterią  łączącą  tereny  inwestycyjne  KPT  z  resztą  miasta  i  drogami  krajowymi,  wymaga
przebudowy oraz włączenia do ul. Zagnańskiej, która też wymaga pilnego remontu. Podobnie
jak ulica Witosa. Podobnie jak ul. Łódzka. I takie przykłady można mnożyć w nieskończoność.
Same  tereny  przeznaczone  pod  inwestycje  nie  wystarczą,  muszą  one  być  wyposażone
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w odpowiednią infrastrukturę drogową, techniczną czy też IT.  Dlatego przy przygotowaniu
planów zagospodarowania przestrzennego muszą być one uwzględnione i zrealizowane.

W samych Kielcach terenów pod inwestycje jest tak naprawdę stosunkowo niewiele.
Dlatego należy dołożyć starań aby tworzyć propozycje dla inwestorów w oparciu o kielecki
obszar metropolitarny.  Zdajemy sobie sprawę że podatki  od firm tam zlokalizowanych nie
będą zasilały budżetu Kielc, ale podatki PIT od Kielczan tam pracujących już tak. Dobra praca
dla  naszych  mieszkańców jest  dla  nas  priorytetem i  uważamy że  należy  wznieść  się  pod
personalne animozje włodarzy w naszym lokalnym samorządzie.

Obraz  centrum  miasta  po  wprowadzeniu  do  niego  dwóch  olbrzymich  galerii
handlowych,  przypomina  krajobraz  po  bitwie.  Ulica  Sienkiewicza  straciła  swą  funkcję
handlowo – usługową z lat 90 tych. Tych decyzji nie można już cofnąć, ale należy zastanowić
się jaką rolę ma mieć ścisłe centrum miasta. Uważamy, że należy przekształcić ul.Sienkiewicza
w centrum rekreacyjne dla Kielczan. Powinna ona tętnić wieczornym życiem, powinna być
miejscem, gdzie mieszkańcy naszego miasta z rodzinami, przychodzą posiedzieć w ogródku
restauracyjnym,  zjeść dobrą kolację,  spotkać  się  z  przyjaciółmi.  Nasze działania będą szły
właśnie w tym kierunku. Należy zachęcić lokalnych restauratorów do otwierania swych lokali
w centrum miasta. Należy ułatwić im otwieranie ogródków.

Ścisłe  centrum  to  obecnie  świat  pustostanów.  Każda  pierzeja  ul.  Sienkiewicza
obfituje w tabliczki z informacjami o wolnych lokalach. W znacznej części są to nieruchomości
zarządzane przez MZB. Te lokale miejskie, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Łodzi
czy  Wrocławia,  powinny być  wynajmowane lokalnym przedsiębiorcom na preferencyjnych
warunkach.

Aby  móc  wsłuchiwać  się  w  głos  lokalnego  biznesu,  utworzymy  Kielecką  Radę
Przedsiębiorców, która jako organ doradczy prezydenta będzie go wspierała w działaniach na
rzecz rozwoju gospodarczego miasta.
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Infrastruktura dla mieszkańców

Gdy patrzymy na inwestycje w infrastrukturę naszego miasta, trudno nie odnieść
wrażenia,  że są robione „na kolanie”,  bez głębszego planu czy wizji.  Często te wydatki  są
pompowane  w  monumentalne  projekty,  pochłaniające  dziesiątki  milionów  złotych.
Najlepszym przykładem takiej chybionej inwestycji jest lotnisko Obice. Z naszych pieniędzy
wydano już na ten nierealny cel ponad 28.000.000 złotych. Kolejnym przykładem jest Kielecki
dworzec PKS. Sam proces przejmowania budynku przez miasto kosztował 25.000.000 złotych,
gdzie cena mogła być o wiele niższa, gdyby miasto starało się przejąć upadający PKS. Koszt
remontu  dworca  to  66.0000.000  częściowo  pokryty  z  funduszy  unijnych.  Tylko  ta  jedna
inwestycja wydrenowała budżet miasta z kwoty ponad 40.000.000 złotych.

Będziemy dążyć do tego, żeby odejść od takiej polityki miasta. Należy zdecydowanie
większe  środki  przeznaczyć  na  remonty  dróg  lokalnych,  szczególnie  w  zapomnianych
peryferiach  miasta.  Przykłady  takich  ulic  jak  Fosforytowa  na  osiedlu  Podkarczówka,
Urzędnicza,  Kołłątaja,  Biesag,  Prochownia,  Wydryńska,  ulice  na  Pakoszu,  Barwinku,  itd.
pokazują jak duże zaniedbania mamy w tym zakresie.

Naszą propozycją jest stworzenie mechanizmu budżetu partycypacyjnego w ramach
inwestycji drogowych przez MZD. 15 do 30 % tych środków powinno być rozdysponowane
w głosowaniu. Dzięki temu to kielczanie będą mieli decydujący głos w sprawach remontów
ulic czy chodników.

Mamy  także  pomysły  dotyczące  samej  koncepcji  inwestycji  w  infrastrukturę
transportową  Kielc.  Stawiamy  na  zrównoważony  rozwój,  gdzie  wszyscy  uczestnicy  ruchu
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drogowego, mają te same prawa. Uważamy, że należy zwrócić większą uwagę na kwestię
dostosowania Kielc do potrzeb pieszych. Wprowadzimy standaryzację projektów chodników,
oświetlenia ulicznego czy też dróg rowerowych. Chodniki powinny być budowane z dużych
płyt  a  drogi  dla  rowerów  z  asfaltu.  Kuriozalnie  wygląda  centrum  Kielc,  gdzie  występuje
7 różnych  wzorów  oświetlenia  ulicznego.  Zwrócimy  uwagę  na  przejścia  dla  pieszych
i doprowadzimy do tego, żeby większość z nich przechodzień mógł pokonać w jednym cyklu
świateł. Każde przejście musi być przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Wykonamy audyty
bezpieczeństwa infrastruktury komunikacyjnej, tak żeby nie dochodziło do tragedii.

Analogiczne  działania  podejmiemy  w  przypadku  infrastruktury  rowerowej.
Ustandaryzujemy drogi rowerowe, tak aby były one spójne w całym mieście. Udostępnimy
jednośladom  buspasy  tak  aby  podróżowanie  ulicami  było  bezpieczniejsze  i  bardziej
komfortowe.  Na  niektórych  drogach  jednokierunkowych  wprowadzimy  kontraruch  dla
rowerzystów. Wprowadzimy zapis o przeznaczaniu 1% drogowych wydatków inwestycyjnych
na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury drogowej. Chodniki i drogi rowerowe wymagają
wygodnych  miejsc  odpoczynku  z  komfortowymi  ławeczkami,  także  poza  centrum miasta.
Należy także zwiększyć ilość koszy na śmieci w całym mieście, a szczególnie tuż poza terenami
przystanków, tam, gdzie podróżni palą papierosy. Kielce potrzebują pilnie systemu rowerów
miejskich,  wypożyczalni,  na  które  składałoby  się  co  najmniej  30  punktów,  z  zasadą
bezpłatności pierwszych 15 minut korzystania z wypożyczonego pojazdu.

Dla  kierowców  zaproponujemy  zrównoważony  rozwój  dróg.  Będziemy  robić
wszystko, aby wyprowadzić z Kielc ruch tranzytowy. Nie zgadamy się na przebieg przez środek
miasta drogi S74. Należy w porozumieniu z sąsiednimi gminami i samorządem wojewódzkim
doprowadzić do budowy wschodniej obwodnicy miasta. Chcemy wprowadzić na niektórych
miejskich ulicach strefy tempo 30, które prowadzą do bardziej płynnego i bezpieczniejszego
ruchu samochodowego.

Nakładów wymaga także tereny rekreacyjno – sportowe w naszym mieście. Budowa
miniboisk do piłki nożnej,  ścianek tenisowych, skwerów i terenów zielonych na osiedlach,
z wyznaczeniem miejsc dla rekreacji psów, jest jednym z naszych priorytetów. Podobnie jak
rozbudowa i modernizacja kompleksu basenów letnich przy ulicy Szczecińskiej i rozwiązanie
problemów  z  funkcjonowaniem  obiektów  klubu  Tęcza.  Rewitalizacją  powinny  być  objęte
tereny zielone wokół zalewu, bulwary nad Silnicą, Park Staszica, tereny rekreacyjne Stadion –
Pakosz.  Jeśli  jesteśmy  już  przy  rewitalizacji  to  nie  należy  zapominać  o  wzgórzu  Karscha,
stanowiącego unikatowy kompleks w ścisłym centrum Kielc. 

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  potrzeby  dzieci  i  osób  niepełnosprawnych.
Doprowadzimy  do  budowy  w  Kielcach  co  najmniej  dwóch  placów  zabaw  dla  dzieci
z niepełnosprawnościami  sensorycznymi,  ale  także  ruchowymi.  Wykonamy  w  placówkach
edukacyjnych  audyty  przyjazności  ich  dla  osób  niepełnosprawnych.  Będziemy  wraz
z rodzicami walczyć o możliwość indywidualnego nauczania w placówkach szkolnych a nie
w domu.

Chcemy  także  aby  miasto  po  partnersku  traktowało  spółdzielnie  i  wspólnoty
mieszkaniowe  -  wspierało  je  w  kwestiach  tak  istotnych  jak  budowa  nowych  miejsc
parkingowych na osiedlach, zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, aby
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ograniczyć liczbę pojemników na śmieci, często stawianych obecnie poza altankami, remonty
kluczowych dróg miejskich na naszych osiedlach.

Zmiany  podejścia  wymaga  także  transport  publiczny.  Poza  jego  darmowym
charakterem, niezbędna jest remarszrutyzacja linii autobusowych, analiza potrzeb w zakresie
przystanków.  Te  działania  spowodują  zwiększenie  efektywności  transportu  publicznego
i zmniejszenie kosztów jego funkcjonowania.

Nie zapominamy o palącym problemie kielczan, jakim jest brak mieszkań socjalnych.
Przygotujemy 10 letni plan ich budowy, obejmujący znajdowanie potencjalnych lokalizacje
i współfinansowanie ich budowy przez podmioty prywatne w ramach partnerstwa publiczno -
prywatnego. Nie zgadzamy się także na nadmierną koncentrację mieszkań socjalnych, która
może prowadzić do dysfunkcji i problemów rodzinnych.

Wstydliwym problemem miasta wojewódzkiego jest słabo rozbudowana sieć toalet
publicznych, zwiększymy ich liczbę i zapewnimy dostępność przez całą dobę.

Przy  tworzeniu  programu  wyborczego  przyświecała  nam  zmiana  priorytetów
inwestycyjnych miasta - zadbanie o infrastrukturę na „zapomnianych osiedlach” i obrzeżach
miasta. Tam, gdzie brakuje dróg, chodników, placów zabaw, miejsc parkingowych i terenów
zielonych.

Uważamy, że należy bezwzględnie zapomnieć o lotnisku w Obicach. Jedną z naszych
pierwszych decyzji po wygraniu wyborów będzie likwidacja spółki Port Lotniczy w Obicach,
który nie robiąc całkowicie nic  wydrenował  kasę miejską na kwotę ok.  8 mln zł,  głównie
na wynagrodzenia.  Grunty  które  tam  się  znajdują  należy  sprzedać,  te  wywłaszczone  na
podstawie spec ustawy zwrócić  poprzednim właścicielom, a  zebrane środki  zainwestować
w infrastrukturę  miejską.  Na  nasze  lokalne  potrzeby  wystarczy  zmodernizować  lotnisko
w Modlinie.
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Sprawy społeczne – równie ważne jak materialne

Dla  nas  jako  ludzi  lewicy,  szczególnie  ważna  jest  troska  o  osoby  najsłabsze,
pokrzywdzone  przez  los.  Dlatego  obiecujemy,  że  będziemy  dalej  walczyć  o  wsparcie  dla
InVitro dla mieszkańców Kielc. Bezduszność i  brak zrozumienia ze strony Prezydenta i  PiS,
powoduje,  że  każdego roku kilkadziesiąt  osób które  mogłyby cieszyć  się  macierzyństwem
i ojcostwem są pozbawione takiej  szansy.  Koszt  rzędu 100 tysięcy złotych stanowi  promil
budżetu naszego miasta, a korzyści z niego są nieocenione.

Optujemy za dopłatą do pobytu dzieci  w niepublicznych żłobkach i  przedszkolach,
a także likwidacją opłat  do pobytu dzieci  w przedszkolach publicznych dla  osób z niskimi
zarobkami.  Gwarantujemy remonty i  modernizacje istniejących przedszkoli  i  żłobków oraz
budowę nowych, przy uwzględnieniu obecnych i przyszłych potrzeb. 

Widzimy i słyszymy od mieszkańców, jak bardzo brakuje poza parkiem, miejsc do
rekreacji dla najmłodszych. Wdrożymy program budowy placów zabaw i rozwoju mini boisk
dla  dzieci.  Chcemy także  łączyć  funkcje  rekreacyjne  dla  najmłodszych  z  aktywizacją  osób
starszych, często opiekujących się wnukami, dlatego przy nowo budowanych placach zabaw
będą też powstawały siłownie zewnętrzne. Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas najważniejsze,
dlatego będziemy dokonywać okresowych przeglądów także tych placów zabaw, które nie
należą do miasta, aby były one zachowane w stanie umożliwiającym bezpieczną zabawę  
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Będziemy walczyć o darmową komunikację miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Tak aby koszty dobrej edukacji nie obciążały budżetów domowych i nie stawały się barierą
uniemożliwiającą młodzieży naukę w wybranych przez nią szkołach.

Zwracamy uwagę na problemy osób starszych. Będziemy dalej rozwijać sieć klubów
seniora. Proponujemy stworzenie na każdym osiedlu i w każdej dzielnicy, centrów wsparcia,
w których będą dyżurować ratownicy medyczni oraz pracownicy społeczni i techniczni, którzy
będą wspierać seniorów w codziennych trudnościach życia. Uważamy że seniorzy powinni
mieć zapewnioną darmową komunikację miejską tak aby ich jak najbardziej  aktywizować.
Chcemy, żeby każdy samotnie mieszkający mieszkaniec Kielc, po ukończeniu 60 roku życia
został  wyposażony  w  opaskę  telemetryczną  z  przyciskiem  SOS,  umożliwiającą
natychmiastową pomoc medyczną w sytuacjach zagrożenia życia.

Nie powinno być tak że uczniowie szkół średnich mają więcej lekcji religii niż W-F.
Zaoszczędzone środki należy przeznaczyć na inne zajęcia dodatkowe w szkołach, choćby takie
jak dodatkowe godziny na basenach, czy w kółkach zainteresowań.

Przywrócimy obywatelom możliwość  przygotowywania  i  zgłaszania  obywatelskich
projektów  uchwał.  To  narzędzie  okazało  się  w  przeszłości  bardzo  ważnym  instrumentem
nacisku przez obywateli na władze miejskie.

Wzmocnimy  rolę  petycji  jako  części  dialogu  między  miastem  a  obywatelem.
Ułatwimy  ich  przygotowywanie,  stworzymy  specjalną  e  –  platformę  do  ich  promowania
i zbierania podpisów.

Przywrócimy możliwość lokowania inwestycji,  w ramach Budżetu Obywatelskiego,
na  terenach  innych  niż  miejskie.  Odebranie  możliwości  mieszkańcom  spółdzielni
mieszkaniowych oraz  wspólnot  zgłaszania  projektów na swych terenach przeczy  idei  BO,
i zamienia go w plebiscyt inwestycji drogowych czy szkolnych, które powinny być realizowane
przez miasto w ramach zadań własnych.

Doprowadzimy  do  transparentności  samorządu,  poprzez  ułatwienie  dostępu  do
informacji  publicznej.  Będziemy  publikować  informacje  o  zawieranych  przez  urząd  oraz
podległe jednostki umowach, tak aby obywatele mieli do nich pełny i nieograniczony dostęp.

Sprawimy, aby spółki miejskie zostały włączone w system informacji publicznej, tak
aby skończyło się  zasłanianie  tajemnicą handlową w odniesieniu do środków publicznych
które są tam kierowane, tak jak to było w przypadku Korony Kielce.

Będziemy  podejmować  konkretne  działania  wspierające  organizacje  pozarządowe
w naszym mieście. W ich ramach udostępnimy NGO wolne lokale zarządzane przez miasto na
preferencyjnych  warunkach.  Wprowadzenie  do  szkół  zajęć  promujących  społeczeństwo
obywatelskie, zasady demokratycznego państwa prawa, zajęć i warsztatów dotyczących wolontariatu
i NGO. Doprowadzimy do tego, że Urząd Miasta będzie traktował NGO jak partnerów w pracy
dla Kielc, a nie jak natrętnych petentów.

Wzmocnimy rolę Kieleckiej Rady Seniorów, utworzymy Młodzieżową i Kobiecą Radę
Miasta,  jako  Rady  Konsultacyjne  Prezydenta.  Będziemy  się  liczyć  z  ich  opinią  i  czerpać
z doświadczeń i problemów osób zasiadających w tych gremiach.
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Wprowadzimy powszechną naukę pływania także dla klas 2 szkół podstawowych. Dla
laureatów  i  finalistów  olimpiad  przedmiotowych  stworzymy  system  stypendialny.
Przygotujemy program Kielce dla młodych, skierowany do lokalnych firm, w ramach którego
na  uczelniach  wprowadzone  zostaną  dodatkowe  lektoraty  i  staże,  a  także  dodatkowe
stypendia  naukowe  dla  najlepszych  studentów.  Aby  zachęcić  absolwentów  uczelni  do
pozostania  w  Kielcach  uruchomimy  program  dopłat  do  wynajmu  mieszkań,  dla  osób
podejmujących po studiach pracę w naszym mieście. Wprowadzimy Kielecką Kartę Studenta,
która będzie  obejmowała ulgowe bilety  do miejskich instytucji  kultury  i  sportu oraz przy
współpracy z lokalnymi firmami, promocyjne ceny na ich produkty i usługi

Doprowadzimy do reformy Straży Miejskiej,  tak aby zaspokajała  ona w pierwszej
kolejności potrzeby mieszkańców, a nie budżetu miasta. Strażnicy muszą częściej pojawiać się
na osiedlach, gdzie powinni wyręczać policję w drobnych sprawach związanych z wybrykami
chuligańskimi czy zakłócaniem spokoju i porządku.

Reformy wymaga także Miejski Urząd Pracy. W obecnym stanie w znikomym stopniu
stymuluje on rozwój rynku pracy. Jego wsparcie dla osób przedsiębiorczych chcących założyć
własne firmy jest zdecydowanie niewystarczający.

Rozwiążemy problem dręczący mieszkańców Kieleckiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego  (KTBS)  -  umożliwimy  wykup  mieszkań  z  bonifikatą  uwzględniającą
dotychczasowe finansowe wydatki lokatorów.   

Uruchomimy ponownie w pełni funkcjonalną “izbę wytrzeźwień”, bo nie ma naszej
zgody na to co obecnie dzieje się na izbie przyjęć Szpitala Wojewódzkiego.

Prezydent  i  radni  mają  przede  wszystkim  służyć  mieszkańcom  Kielc,  dlatego
wprowadzimy ogólnodostępny kalendarz prezydenta, a nasi radni będą cyklicznie spotykać
się z mieszkańcami. Nie ma mowy, żeby Kielczanie widzieli swojego radnego tylko raz przed
wyborami.

Zadbamy  o  bezpieczeństwo  naszych  mieszkańców,  poprzez  stworzenie  sieci
ogólnodostępnych defibrylatorów, które każdemu z nas mogą uratować życie.

Będziemy w dalszym stopniu rozwijać sieć monitoringu miejskiego, wychodząc z nim
poza centrum, na tereny osiedlowe.

Wprowadzimy  w  Kielcach  system  dzielnic  miasta.  Chcemy,  aby  dzielnice  miały
wybieranych, działających społecznie przedstawicieli w Radach Dzielnic, które będą pełniły
funkcję  konsultacyjną  dla  Rady  Miasta  i  Prezydenta,  oraz  będą  miały  istotny  wpływ  na
politykę budżetową miasta.

Wyprowadzimy ofertę kulturalną instytucji miejskich bliżej obywateli. Nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby MDK czy DK Zameczek, organizowały koncerty i wydarzenia kulturalne na
osiedlach i ulicach miasta. 
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Ekologia – dla nas, naszych dzieci i wnuków

Kielce od lat zmagają się z problemami związanymi z zanieczyszczeniami powietrza.
Pyły zawieszone, smog samochodowy, ozon – to wszystko powoduje, że coraz więcej Kielczan
ma problemy z chorobami dróg oddechowych. Musimy to bezwzględnie zmienić, także dla
naszych dzieci i wnuków.

Musimy dbać o to, aby jak najwięcej mieszkańców zaczęło poruszać się po mieście
rowerem lub komunikacją miejską.

Uważamy,  że  w  perspektywie  4  lat  Kielce  powinny  być  miastem  z  darmową
komunikacją miejską dla wszystkich mieszkańców. Wiemy, że będzie to kosztować około 30
mln złotych rocznie, ale sam budżet na promocję miasta przekracza 30 mln złotych. Wolimy,
żeby te pieniądze zostały wydane z większym pożytkiem dla Kielczan.

Takie  działania  w zakresie  transportu  publicznego,  w  istotnym stopniu  ograniczą
ruch na ulicach naszego miasta. Dzięki temu powietrze będzie mniej zanieczyszczone, ruch
samochodowy płynniejszy i pozbawiony korków, a infrastruktura drogowa będzie zużywała
się w mniejszym stopniu, co ograniczy w perspektywie przyszłych lat nakłady na remonty
dróg

Będziemy  w  dalszym  ciągu  promować  programy  wymiany  pieców  c.o.  na
ekologiczne. W tym celu uruchomimy dofinansowania do budowy przyłączy gazowych dla
odbiorców  indywidualnych  i  wynegocjujemy  promocyjne  taryfy  na  dostawy  gazu  dla
odbiorców indywidualnych.
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Jednocześnie  sprawimy  by  straż  miejska  korzystała  z  doświadczeń  organizacji
pozarządowych takich jak „Alert  smogowy” i  przy  współpracy z  nimi  ściągała tych którzy
spalają w piecach najgroźniejsze odpady, nie bacząc na zdrowie swoje i swych sąsiadów.

Wprowadzimy  w  Kielcach  okresowe  mycie  i  zraszanie  nie  tylko  ulic,  ale  także
chodników, tak aby zanieczyszczenia trafiały do kanalizacji deszczowej a nie naszych płuc.

Dokonamy  przeglądu  obecnej  sytuacji  urbanistycznej  oraz  przygotujemy
kompleksową strategię dotyczącą zabudowy miejskiej, tak aby zapewnić naturalne korytarze
powietrzne, dzięki którym powietrze w mieście będzie szybciej się oczyszczało.

Dopełnimy wszelkiej  staranności,  aby zabezpieczyć nasze wspólne dobro,  poprzez
kontrolę wydawanych pozwoleń środowiskowych, tak aby nie miała więcej miejsca sytuacja
taka jak na ulicy Krakowskiej, gdzie na terenach po dawnej Agromie, urzędnicy miejscy wydali
zgodę na składowanie odpadów niebezpiecznych, w obszarze chronionym ujęcia wody.

Przygotujemy przegląd poziomu skanalizowania naszego miasta i jednym z naszych
priorytetów  inwestycyjnych  będzie  budowa  potrzebnych  odcinków  kanalizacji,  aby
nieszczelne szamba nie zagrażały naszym wodom podziemnym.

Będziemy dążyć do budowy kolejnego schroniska dla zwierząt oraz cmentarza dla
naszych  pupili,  aby  móc  się  z  nimi  godnie  pożegnać.  Będziemy  wspierać  wolontariuszy
zajmujących się bezdomnymi zwierzętami, tak aby poczuli wreszcie, że ich praca jest ważna
i doceniana. Wprowadzimy w Kielcach zakaz występów cyrkowych z udziałem zwierząt.

Zadbamy  o  zielone  płuca  Kielc.  Doprowadzimy  do  rewitalizacji  terenów  wokół
Kieleckiego zalewu i połączymy go z bulwarami Silnicy. Przywrócimy dawny blask parkowi im.
Staszica. Zadbamy o należytą ochronę i zachowanie funkcji parkowo – rekreacyjnej zielonym
terenom na Stadionie i Pakoszu.

Przy  pomocy  miejskiego  geoportalu  dokonamy  inwentaryzacji  terenów  zielonych
i drzew w Kielcach i będziemy je monitorować, aby zapewnić dodatni bilans zieleni w mieście.
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Dobre zarządzanie budżetem miasta – długi należy spłacać

Wiemy,  że  nasze  przyrzeczenia  wyborcze  nie  będą  tanie.  Ale  wiemy  też,  jak  je
sfinansować. Większa dyscyplina wydatków w jednostkach budżetowych i spółkach miejskich.
Ograniczenie  zarobków  i  liczebności  członków  zarządów  spółek  należących  do  miasta.
Zmniejszenie wydatków reprezentacyjnych najważniejszych urzędników. Ograniczenie liczby
samochodów  służbowych.  Nie  widzimy  powodu,  dla  którego  każdy  wiceprezydent  czy
przewodniczący  Rady  Miasta  ma  mieć  osobny  samochód  służbowy.  Dokonamy
kompleksowego przeglądu takich wydatków także w jednostkach podległych miastu. 

Nie  wszyscy  zdają  sobie  sprawę  z  zadłużenia  naszego  miasta.  Każdy  kielczanin  musiałby
wysupłać 4000 złotych żebyśmy spłacili dług Kielc, sięgający obecnie ok. ¾ całego budżetu miasta.

Należy budżet zbilansować i zacząć stwarzać nadwyżkę, aby zacząć spłacać ten gigantyczny
dług. My jako Lewica wiemy, jak to robić. Wystarczy spojrzeć na Słupsk, Częstochowę czy Rzeszów,
gdzie rządzą prezydenci wywodzący się z szeroko rozumianej lewicy czy też bezpośrednio SLD. 

Nasz pomysł na gospodarkę finansową jest prosty, zwiększanie dochodów i cięcie zbędnych
z punktu widzenia mieszkańców kosztów. 

Stawiamy  przede  wszystkim  na  lokalnych  przedsiębiorców,  to  ich  powodzenie  sprawi,
że wpływ budżetowe będą większe. Zdajemy sobie sprawę z globalizacji i ryzyka jakie ona niesie dla
małych i średnich firm. Szczególnie dobrze to widać na przykładzie placówek handlowych. Nie może
być tak że globalne sieci konkurują z lokalnymi sklepikami, korzystając z całej palety mało etycznych
zachowań zwanych eufemistycznie  „optymalizacją  podatkową”.  Będziemy wspierać  drobny handel
różnicując stawki podatkowe w zależności od powierzchni sklepów. Nie widzimy powodu, żeby wielkie
dyskonty czy galerie handlowe nie płaciły więcej do kasy miasta. 
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Poprzez tworzenie nowych dobrze płatnych miejsc pracy o czym wcześniej już wspominaliśmy,
zwiększymy wpływy z podatku PIT, które są jedną z głównych części dochodów własnych miasta. 

Dokonamy  audytu  finansowego  jednostek  budżetowych  oraz  spółek  miejskich,  tak  aby
sprawdzić czy wszystkie ponoszone przez nie wydatki są zasadne. Skończymy z para finansowaniem
spółek miejskich przez sztucznie zawyżone ceny usług realizowanych na rzecz miasta.  Przykładem
niech będzie koszt realizacji zadań z budżetu obywatelskiego, gdzie RPZ wyceniło budowę jednego
miejsca parkingowego z płyt ażurowych na ponad 3.000 złotych, gdzie koszt rynkowy takiej usługi jest
prawie o połowę niższy. Spółki miejskie muszą być lepiej  zarządzane i  konkurencyjne nie tylko na
rynku lokalnym, ale także rynku regionalnym. Jeśli kieleckie MPK jest tak bardzo konkurencyjne to,
dlaczego  nie  bierze  udziału  w  przetargach  komunikacyjnych  w  całej  Polsce?  Nam  Kielczanom,
właścicielom 30% udziałów w MPK powinno zależeć na poznaniu odpowiedzi. 

Zrewidujemy  wydatki  miasta  ponoszone  na  promocję  i  sport  zawodowy.  Zdajemy  sobie
sprawę  z zapisów  zawartych  w  umowie  o  sprzedaży  akcji  w  Koronie  Kielce  i  zamierzamy  je
zrealizować,  ale należy  się  zastanowić  nad  tym  co  Kielce  otrzymują  za  blisko  6.000.000  złotych
przekazywanych klubom sportowym. Ich finansowanie powinno się w całości zamykać jako wydatki na
promocję, na podstawie jasnych umów sponsorskich, gdzie w zamian za przekazywane środki kluby
powinny  być  zobowiązane  do  określonych  zadań  promocyjnych.  Dziwi  nas,  że  na  targach
odbywających się w Kielcach nie ma stoisk naszego miasta, gdzie piłkarze czy siatkarze wspieraliby
ofertę marketingową Kielc. 

Wprowadzenie  standaryzacji  do zamówień publicznych w zakresie remontów i  rozbudowy
infrastruktury drogowej czy oświetleniowej znacząco wpłynie na obniżenie cen w przetargach. Mądre
planowanie zamówień publicznych i ogłaszanie ich w czasie, gdy firmy posiadają jeszcze wolne moce
przerobowe, spowoduje ograniczenie kosztów budowy dróg czy chodników o kilkanaście procent.
Zlecanie  inwestycji  na  ostatnią  chwilę,  gdy  sezon  budowlany  już  trwa,  jest  działaniem  wręcz
szkodliwym  i  prowadzi  do  zawyżania  cen  przez  oferentów,  bo  wtedy  to  miasto  stoi  pod  ścianą.
Wszystkie przetargi będziemy realizować w formie aukcji elektronicznej, co zawsze powoduje niższe
ceny niż w klasycznych przetargach. 

Zrewidujemy ilość stanowisk  kierowniczych,  zarówno w Urzędzie Miasta  jak  i  jednostkach
podległych.  Uważamy,  iż  obecna  struktura  organizacyjna  urzędu  wymaga  głębokiej  analizy.  Nie
godzimy się na tworzenie stanowisk kierowniczych tylko po to, żeby kogoś nagrodzić wyższą pensją,
podczas gdy urzędnicy niższego szczebla często pracują za płacę minimalną. Ograniczymy liczebność
rad nadzorczych i  zarządów w spółkach miejskich. Upodmiotowimy pracujących tam ludzi poprzez
wzmocnienie ich obecności  w pomniejszonych radach nadzorczych.  Wierzymy,  że dobrze opłacani
pracownicy są bardziej efektywni od ludzi źle opłacanych i traktowanych. Stworzenie szansy rozwoju
i awansu ambitnym i profesjonalnym pracownikom urzędów i spółek miejskich. 

Zmniejszymy wydatki reprezentacyjne urzędu. Nie ma sensu płacić za utrzymanie takiej ilości
służbowych samochodów jak obecnie. Nie uważamy, aby społeczna funkcja przewodniczącego Rady
Miasta  wymagała  odrębnej  limuzyny  z  kierowcą.  Mamy  w  Kielcach  jedną  z  lepszych  wód
wodociągowych w kraju, trafnie nazywaną przez kieleckie wodociągi „Kraniczanką”, dlaczego nie jest
ona serwowana w urzędzie, zamiast tych które kupuje się za grube pieniądze w przetargach? 
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Dokonamy rewizji ilości i wysokości ryczałtów samochodowych pracowników urzędu. Nasze
miasto  nie  jest  wielkości  Warszawy  czy  Poznania  i  spokojnie  można  je  pokonywać  komunikacją
miejską czy na rowerach. 

Chcemy  w  przeciągu  najbliższej  kadencji  doprowadzić  do  takiej  sytuacji  jaka  ma  miejsce
w Słupsku,  gdzie ścisła  dyscyplina budżetowa doprowadziła  do nadwyżki,  przeznaczonej  na  spłatę
zobowiązań. Kielce mają do spłaty prawie 9 00 000 000 złotych, chcemy zostawić naszym dzieciom i
wnukom miasto w dobrym stanie finansowym i zrobimy wszystko, aby w naszych Kielcach nastąpiła
prawdziwa odNowa.

GŁÓWNE PUNKTY 
PROGRAMU WYBORCZEGO 

#KielceodNowa

1. Utworzenie  speckomórki  pod  nazwą  BiznesLink - zatrudnieni  w  niej  praktycy  biznesu,
doświadczeni specjaliści w budowaniu relacji inwestycyjnych mieliby za zadanie kooperować
z lokalnymi przedsiębiorcami i przyciągać do miasta zewnętrzny biznes. Wszystko po to żeby w
Kielcach  powstały  dobrze  płatne  miejsca  pracy.  Deklarujemy  obniżenie  podatku  od
nieruchomości  dla  lokalnych  firm,  a  zwiększymy  dla  wielkopowierzchniowych  obiektów
handlowych. 

2. Zmiana  priorytetów inwestycyjnych  miasta  -  zadbanie  o  infrastrukturę  na  „zapomnianych
osiedlach” i  obrzeżach miasta.  Tam, gdzie brakuje dróg, chodników, placów zabaw, miejsc
parkingowych i terenów zielonych.

3. Wdrożenie miejskiego programu leczenia niepłodności „In Vitro dla Kielc”.

4. Komunikacja miejska bez opłaty za bilet - dla dzieci i młodzieży szkolnej od 2019 r., dla osób
po 50 roku życia od 2023 r. i dla wszystkich kielczan od 2024 r. (wzorem innych miast w Polsce
i na świecie). Dzięki temu zyskamy, wzorem innych miast, czystsze powietrze, mniejsze korki,
mniejsze wydatki na remonty dróg, bezpieczeństwo młodzieży. 

5. Sprzedaż gruntów w Obicach, likwidacja nieprzynoszącej  spodziewanych efektów miejskiej
spółki Lotnisko Obice. Rozbudowa lotniska w Masłowie na potrzeby lokalnego biznesu.

6. Żłobki i przedszkola: Dopłata do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach i przedszkolach.
Likwidacja opłat do pobytu dzieci w przedszkolach publicznych dla osób z niskimi zarobkami.
Remonty  i  modernizacje  istniejących  przedszkoli  i  żłobków  oraz  budowa  nowych,  przy
uwzględnieniu obecnych i przyszłych potrzeb. 

7. Budżet obywatelski: przywrócenie możliwości lokowania projektów  na terenach spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych. Zwieszenie udziału budżetu obywatelskiego w budżecie miasta
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do 10 mln zł.  Wprowadzenie możliwości zgłaszania tzw. projektów miękkich. Przywrócenie
gruntów spółdzielczych  i  wspólnot  mieszkaniowych (stanowiących  50% terenu miasta)  do
wykorzystania w projektach obywatelskich. 

8. Oddanie  decyzyjności  mieszkańcom,  w  głosowaniu,  w  zakresie  od  15%  do  30%  budżetu
Miejskiego Zarządu Dróg przeznaczonego na budowę i remonty ulic.

9. Audyt finansowy jednostek budżetowych i spółek miejskich, analiza struktury organizacyjnej
urzędu i jednostek budżetowych, mająca na celu poprawę efektywności obsługi i warunków
pracy  w  administracji.  Stworzenie  szansy  rozwoju  i  awansu  ambitnym  i  profesjonalnym
pracownikom urzędów i spółek miejskich.

10. Przygotowanie planu współpracy miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi i  wspólnotami,
obejmującego wsparcie miasta w rozwiązaniu problemów z odbiorami śmieci komunalnych,
remontami dróg i chodników osiedlowych, remontami oświetlenia ulicznego, budowy stref
rekreacji.

11. Straży  Miejska: istnieją  zadania,  w  które  nie  powinna  być  angażowana  Policja.  Dlatego
potrzebna  jest  reorganizacja  funkcjonowania  Straży  Miejskiej,  która  musi  być  bardziej
widoczna  także  poza  centrum  miasta,  gdzie  powinna  stać  się  narzędziem  wsparcia  dla
mieszkańców,  a  także  np.  walki  z  zanieczyszczaniem  środowiska,  zwłaszcza  powietrza
i generowania smogu. 

12. Rozwiązanie  problemu  dręczącego  mieszkańców  Kieleckiego  Towarzystwa  Budownictwa
Społecznego  (KTBS)  -   umożliwienie  wykupu  mieszkań  z  bonifikatą  uwzględniająca
dotychczasowe finansowe wydatki lokatorów. 

13. Przywrócenie w pełni funkcjonalnej „izby wytrzeźwień” w Kielcach.

14. Uchwalenie  10-letniego  plan  budowy  i  remontów  mieszkań  socjalnych.  Zapobieganie
dysfunkcjom i problemom społecznym poprzez relokowanie i rozproszoną zabudowę.  

15. Polityka  senioralna:  rozszerzenie  poprzez  utworzenie  punktów  wsparcia  medycznego
i technicznego  dla  seniorów  na  każdym  osiedlu  i  w  każdej  dzielnicy  Kielc.  Opaski
telemetryczne z przyciskiem „SOS” dla samotnych seniorów, rozwój sieci klubów seniora.

16. Audyt bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego takich ze szczególnym uwzględnieniem
pieszych i  rowerzystów. Przeprogramowanie świateł na części przejść dla pieszych, tak aby
można je było pokonać w jednym cyklu świateł .

17. Dostosowanie infrastruktury drogowej  miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

18. Chodniki  dla  pieszych  budowane z  dużych płyt  chodnikowych –  odejście  od  niewygodnej
i nieprzyjaznej kostki brukowej.

19. Zastosowanie jednolitego typu lamp oświetleniowych w danym obszarze miasta. 
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20. Budowanie  przy  chodnikach i  drogach rowerowych punktów odpoczynku z  komfortowymi
ławkami.

21. Polityka  rowerowa: stworzenie  systemu  rowerów  miejskich –  wypożyczalni  na  którą
składałoby  się  min.  30  stacji  i  zasadą  nieodpłatnych  pierwszych  15  min.   Przebudowa
istniejących dróg rowerowych w celu zwieszenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy, budowa
nowych dróg rowerowych wyłącznie z nawierzchnią asfaltową. Przeznaczanie min. 1% rocznie
wydatków  inwestycyjnych  Miejskiego  Zarządu  Dróg  rozbudowę  sieci  dróg  rowerowych.
Uchwalenie  standardów  budowy  infrastruktury  rowerowej.  Wyznaczenie  kontraruchu
rowerowego na wybranych odcinkach dróg. 

22. Udostępnienie jednośladom buspasów, wzorem np. Krakowa i innych polskich miast.

23. Rewitalizacja: Rewitalizacja  Wzgórza  Karscha  (przy  Krakowskiej  Rogatce),  obszarów  nad
zalewem kieleckim w tym dawnych terenów klubu „Tęcza”, bulwarów nad całą długością rzeki
Silnicy, Parku Staszica oraz terenów rekreacyjnych w rejonie Stadion – Pakosz.

24. Modernizacja i rozbudowa basenu letniego przy ul. Szczecińskiej na osiedlu „KSM”.

25. Powołanie Kieleckiej  Rad Młodzieży i  Kieleckiej  Rady Kobiet.  Przywrócenie Kieleckiej  Rady
Przedsiębiorców - nadanie wszystkim radom charakteru rad konsultacyjnych Prezydenta.

26. Utworzenie  Rad  Dzielnic,  które  wzmocniłyby  artykułowanie  potrzeb  i   interesy  lokalnych
społeczności.  Działalność w Radach Dzielnic byłaby funkcja nieodpłatną.

27. Zwieszenie bezpieczeństwa na kieleckich osiedlach poprzez poszerzenie strefy monitoringu
miejskiego.  

28. Wyjście miejskich instytucji kultury na kieleckie osiedla.  

29. Place  zabaw: Budowa min.  dwóch  placów  zabaw dla  dzieci  niepełnosprawnych  ruchowo
w pierwszym  roku  nowej  kadencji.   Wprowadzenie  program  budowy  placów  zabaw  na
terenach  osiedli  i  dzielnic  Kielc   wraz  z  siłowniami  zewnętrznymi.  Okresowe  przeglądy
wszystkich placów zabaw pod względem bezpieczeństwa dla korzystających dzieci.

30. Rozbudowa  infrastruktury  sportowej  o  dodatkowe  miniboiska  i  ścianki  do  ćwiczenia  gry
w tenisa.

31. Zwiększenie liczby bezpłatnych parkingów na osiedlach mieszkaniowych – małych, ale gęsto
rozmieszczonych.

32. Rewitalizacja ogródków działkowych - odbudowa ich infrastruktury.

33. Intensywnie wdrażanie polityki zrównoważonego transportu - równe prawa, bezpieczeństwo i
komfort  dla  wszystkich  uczestników  ruchu  drogowego.  Popularyzaja  alternatwynych  do
samochodowego środków komunikacji w mieście.
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34. Zdecydowane odstąpienie od projektowania dróg tranzytowych, służących przejazdom tirów,
przez śródmieście i osiedla mieszkaniowe. 

35. Remarszrutyzacja  połączeń  autobusowych,  wprowadzenie  taktowania,  zwieszenie
częstotliwości  przejazdów,  budowa  nowych  przystanków,  polepszenie  funkcjonalności
obecnych,  zmiana  usytuowania  -  jak  choćby  na  ulicy  Żelaznej  na  wysokości  Powiatowym
Centrum Usług Medycznych.

36. Silny lobbing za  budową wschodniej  obwodnicy Kielc  oraz za  nowoczesnymi połączeniami
kolejowymi Kielce – Warszawa, Kielce – Kraków.

37. Wprowadzenie  na  wybranych  ulicach  stref  „tempo  30”  gwarantującej  bezpieczeństwo
wszystkim użytkownikom ruchu drogowego.

38. Budowa  drugiego  schroniska  dla  zwierząt  wraz  z  cmentarzem  dla  zwierząt,   wsparcie
organizacyjne wolontariuszy zajmujących się bezdomnymi zwierzętami.

39. Zadbanie  o  tereny  zielone  i  zwiększenie  częstotliwości  koszenia  trawy.  Inwentaryzacja
w miejskim Geoportalu drzew oraz monitorowanie ich wycinki, tak aby coroczny bilans drzew
i terenów zielonych pozostawał dodatni.

40. Okresowe spłukiwanie, zraszanie miejskich ulic i chodników, w celu utrzymania czystości dróg,
ale też zmniejszenia ilości szkodliwych pyłów we wdychanym powietrzu.

41. Czyste  powietrze:  Dopłaty  do  przyłączy  gazowych  dla  gospodarstw  domowych  chcących
wymienić  piece C.O.  dopłaty  do wymiany pieców C.O.  na  ekologiczne.  Współpraca straży
miejskiej z Alertem Smogowym, Badanie spalin z kominów przy użyciu dronów. Negocjacja
z PGNIG  preferencyjnych  długoterminowo  warunków  przyłączenia  do  sieci  gazowniczej.
Uwzględnienie Planowanie przestrzenne uwzględniające korytarze powietrzne. Dokładniejszy
nadzór nad decyzjami środowiskowymi w zakresie składowania odpadów niebezpiecznych

42. Analiza stanu skanalizowania miasta i  przyjęcie rozbudowy sieci  kanalizacji  sanitarnej jako
priorytetu inwestycyjnego.

43. Rozbudowa sieci toalet publicznych także poza centrum.

44. Stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla większości terenów miasta.

45. Stworzenie  strategia promocji  miasta skoncentrowanej na uzyskaniu wymiernych korzyści
w postaci lokowania inwestycji biznesowych dających dobrze płatne miejsca pracy.

46. Rewizja wydatków miejskich na sport zawodowy i promocję miasta poprzez sport. Stworzenie
partnerskich zasad z obustronnymi korzyściami - współpraca z lokalnymi klubami sportowymi
–  największymi,  średnie,  ale  nade  wszytko  najmniejszymi  zajmującymi  się  sportem
amatorskim dzieci i młodzieży. 

47. Udostępnianie  przez  Miejski  Zarząd  Budynków  lokalnym  przedsiębiorcom,  organizacjom
społecznym,  rodzimym  twórcom  i  artystom  pustostanów  na  preferencyjnych  zasadach
finansowych.  Stworzenie  projektu  preferencyjnego  najmu  lokalów  w  śródmieściu  dla
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restauracji  i  pubów.  Ułatwienie  uzyskiwania  zgody  na  ogródki  restauracyjne  w  centrum
miasta.

48. Urynkowienie dziś nad wyraz wysokich cen za usługi świadczone na rzecz miasta przez spółki
miejskie. 

49. Zwiększony nadzór nad harmonogramami ogłaszania przetargów, tak aby miasto zamawiało
usługi przed sezonem budowlanym, a nie w jego trakcie, co pozwoli na uzyskanie niższych cen
od zleceniobiorców.

50. Transparentny samorząd, transparentna praca prezydenta. Online Publiczny kalendarz pracy
prezydenta  miasta,  wykaz  zawieranych  umów  i  wydatków.  Cykliczne,  kwartalne,  otwarte
spotkania Prezydenta Kielc z mieszkańcami.

51. Oszczędności. Rewizja  i  ograniczenie  ilości  ryczałtów  samochodowych  w  urzędzie  miasta
i jednostkach budżetowych. Zmniejszenie liczby samochodów służbowych w urzędzie miasta,
jednostkach  budżetowych  i  spółkach  miejskich.  Ograniczenie  ilości  stanowisk  i  zarobków
członków  zarządów  oraz  rad  nadzorczych  w  spółkach  miejskich.  Ograniczenie  wydatków
reprezentacyjnych urzędu miasta i jednostek budżetowych.

52. Dbałość o zachowanie świeckości urzędów i instytucji miejskich, poszanowanie  mieszkańców
bez  względu  na  przynależność  do  wspólnot  religijnych  lub  braku  takiej  przynależności.
Kierowanie się uniwersalnymi zasadami etycznymi i moralnymi w podejmowaniu kluczowych
dla miasta decyzji. 

53. Wprowadzenie  do  szkół  zajęć  promujących  społeczeństwo  obywatelskie,  zasady
demokratycznego państwa prawa, zajęć i warsztatów dotyczących wolontariatu i NGO

54. Zwiększenie liczby dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

55. Objęcie 2 klas szkół podstawowych powszechną nauką pływania.

56. Cykl kursów w szkołach średnich i podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

57. Zlokalizowanie na każdym osiedlu ogólnodostępnych automtycznych defibrylatorów.

58. Kielce  dla  Młodych: wdrożenie  programu  skierowanego  do  firm,  w  ramach  którego
organizowane będą dodatkowe lektoraty, staże w firmach, dopłaty do stypendiów naukowych
dla najlepszych studentów. Program rocznych stypendiów dla laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych.  Stworzenie  Kieleckiej  Karty  Studenta  –  uprawniającej  do  korzystania  z
oferty kulturalnej, sportowej na preferencyjnych warunkach. Dopłaty do wynajmu mieszkań
przez absolwentów uczelni wyższych podejmujących pracę w Kielcach.
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59. Lokowanie  koszy  na  śmieci  w  okolicach  przystanków i  ogólne  zwiększenie  ilości  koszy  na
śmieci w mieście i wybranie jednolitych wzorów dla dla danego obszaru.

60. Wprowadzenie zakazu organizacji występów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenie miasta
Kielce.

  Marcin Chłodnicki
kandydat na Prezydenta Kielc

Koalicyjny Komitet Wyborczy 
„SLD Lewica Razem”

Kielce 2018
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