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RODZINA
Chcemy budować społeczeństwo szczęśliwe i spełnione, więc musimy
stawiać na rodzinę. Nasz samorząd podejmie szereg decyzji, które ułatwią
życie kieleckim rodzinom, pomogą im w zagospodarowaniu wolnego czasu,
uprawianiu sportu i rekreacji.
DLA RODZICÓW I ICH DZIECI
1. Rodzice, którzy planują posłać swoje dziecko do przedszkola czy żłobka,
uczynią to bez kłopotu, bowiem w czasie najbliższej kadencji
wybudujemy co najmniej pięć takich obiektów. Zaczniemy od Żłobka
Samorządowego przy ulicy Chopina.
2. Co roku zainwestujemy w minimum trzy osiedlowe place zabaw dla
najmłodszych. Planujemy je na osiedlach: Czarnów, Dąbrowa, Szydłówek,
KSM, Pod Telegrafem, Baranówek, Pakosz, Herby, Pod Dalnią, Centrum,
Podkarczówka, Nad Silnicą, Ostra Górka, Uroczysko, Niewachlów.
Utworzymy strefy bezpieczeństwa dla najmłodszych na placach i
skwerach miejskich oraz w Parku Miejskim.
3. Rodzicom niemowlaków, tak jak dotychczas, umożliwimy bezpłatne
szczepienia przeciwko pneumokokom i meningokokom, a nastolatek przeciwko HPV.
4. W przedszkolach i szkołach podstawowych uruchomimy program
„Szacunek dla rodziców i nauczycieli”. W każdym przedszkolu
wprowadzimy bezpłatną naukę języka angielskiego.
5. Teatr Lalki i Aktora

„Kubuś” otrzyma od nas nową siedzibę;

zorganizujemy w niej także unikatową wystawę lalek teatralnych.
6. Nasz wielki program „Kielce – raj dla dzieci”, liczący w tej chwili 40
propozycji, rozwiniemy o kolejnych 40.

7. Zainicjujemy szereg programów sportowych dla dzieci i młodzieży.
(między innymi liga lekkoatletyczna szkół, mistrzostwa Kielc w piłce
nożnej, siatkówce i koszykówce). Zainwestujemy w kolejne hale sportowe
(co najmniej jedną rocznie, w tym oczekiwaną halę przy I LO im. S.
Żeromskiego) i boiska. Będziemy nadal finansować naukę pływania w
trzecich klasach szkół podstawowych, w myśl hasła „Wszyscy kielczanie
umieją pływać”. Basen przy ulicy Krakowskiej będzie cyklicznie
prowadził zajęcia dla noworodków.
8. Sukcesywnie zwiększymy finansowe wsparcie dla kieleckiego harcerstwa,
w tym dla Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej o 20 procent rok do roku. Zadbamy o wkład własny w
rozbudowę Domu Kultury BIAŁOGON – jednostki kultury, której Miasto
Kielce wraz z ZHP jest współgospodarzem.
DLA SENIORÓW I NIE TYLKO
1. Będziemy

systematycznie

poprawiać

dostępność

seniorów

do

rehabilitantów. W tym celu stworzymy co najmniej trzy ośrodki
rehabilitacji dla osób starszych, finansowane przez miasto.
2. Zapewnimy Kielczanom powyżej 55. roku życia bezpłatne – tak jak ma to
miejsce dotychczas - szczepienia przeciwko grypie.
3. Utworzymy kolejne pięć klubów seniora. Łącznie będzie ich 16, co
zagwarantuje, że seniorzy ze wszystkich części miasta będą mieli do nich
dostęp.
4. Zainicjujemy szereg programów sportowych dla ludzi starszych (między
innymi nauka pływania i „nordic walking”).
5. Dofinansujemy z budżetu miasta Rodzinne Ogrody Działkowe kwotą

miliona złotych rocznie na poprawę infrastruktury.
6. Poszerzymy ofertę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz Karty
Seniora o kolejne ulgi i rabaty.
DLA ZDROWIA I WYPOCZYNKU
1. W 2019 roku uruchomimy publiczną wypożyczalnię (co najmniej
czwartej generacji) rowerów. Zbudujemy kolejne kilometry dróg
rowerowych, zwiększając ich długość z 53 do 80 kilometrów.
Poprowadzimy je przez ulice: Wrzosową, Krakowską, Radomską,
Biskupa Jaworskiego, Orkana, Klonową, Warszawską, Piekoszowską,
Wapiennikową,

Witosa,

Zagnańską,

Wojska

Polskiego

i

Domaszowską oraz aleję Solidarności. Uporządkujemy infrastrukturę
i ruch rowerowy w mieście, w tym w ciągu najbliższych dwóch lat
wyeliminujemy słabe punkty infrastruktury rowerowej, na przykład
obniżymy

krawężniki

przy

zakończeniach

ścieżek,

zmienimy

nawierzchnię z kostki na asfalt.
2. Będziemy wspierać organizacyjnie i finansowo gospodarza –
właściciela obiektu sportowego „TĘCZA”. Wybudujemy też w nowej
lokalizacji basen letni z infrastrukturą rekreacyjną.
DLA KIELCZAN W TRUDNEJ SYTUACJI
1. Nadal będziemy intensywnie wspierać rodziny, które są w kryzysie z
powodu choroby lub niepełnosprawności. W ciągu dwóch lat
wybudujemy i uruchomimy Kieleckie Centrum Zdrowia Psychicznego
oraz zmienimy lokalizację Ośrodka Wczesnej Interwencji, co pozwoli
nam znacząco zwiększyć zakres usług medycznych, rehabilitacyjnych i
opiekuńczych dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym z
intelektualnymi.
2. W ciągu najbliższych pięciu lat wybudujemy co najmniej pół tysiąca

mieszkań socjalnych, chronionych oraz mieszkań na wynajem przez
Kieleckie

Towarzystwo

Budownictwa

Społecznego.

Naszym

symbolicznym celem jest zburzenie wieżowca z mieszkaniami
socjalnymi przy ulicy Młodej 4. Rozpoczniemy budowę osiedla
Dąbrowa II.
DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
Utworzymy i będziemy administrowali portalem „Kieleckie rodziny”, z
pomocą którego utrwalimy historie kielczan i kieleckich rodzin. Będzie to
unikalny zbiór informacji nie tylko o ludziach, którzy wpłynęli na historię
Kielc, ale także o tych, którzy tworzyli jego mikrokosmos, niepowtarzalną
tkankę miejską. W ten sposób ocalimy ich dla przyszłych pokoleń od
zapomnienia. Każdy z Kielczan będzie mógł wnieść swój wkład w
tworzenie portalu i opowiedzieć o sobie, swoich korzeniach, korzeniach
swej rodziny. Ta witryna będzie wyjątkowym świadectwem życia miasta
na przestrzeni dziesięcioleci, a może nawet stuleci.

BEZPIECZEŃSTWO
Obowiązkiem

samorządu

jest

zagwarantowanie

mieszkańcom

bezpieczeństwa i komfortu w miejscach publicznych, na drogach i ulicach
oraz bezpieczeństwa socjalnego. Co zamierzamy zrobić w tym obszarze?
MONITORING
1. Sukcesywnie rozbudujemy system monitoringu miejskiego. Docelowo we
wszystkich obiektach publicznych zainstalujemy zewnętrzne kamery
rejestrujące otoczenie budynków oraz dostęp do nich. Szczególną uwagą
obdarzymy placówki oświatowe - rozpoczniemy od najbardziej narażonych
na różnego rodzaju zagrożenia szkół średnich i podstawowych, potem
zajmiemy się przedszkolami i żłobkami.
2. Dokończymy wyposażanie autobusów miejskich w system monitoringu,
także zewnętrznego, co zwiększy poczucie bezpieczeństwa pasażerów.
Kamery będą też rejestrować sytuację autobusów na drodze.
3. Z większą determinacją będziemy egzekwować drastyczne zakłócanie
ciszy nocnej po godzinie 22, szczególnie na osiedlach mieszkaniowych,
angażując w to policję i straż miejską. Uruchomimy specjalny telefoniczny
numer interwencyjny, pod który będzie można zgłaszać podobne przypadki.
KOMUNIKACJA
1. Zainwestujemy w rozwiązania, które w znaczący sposób poprawią
bezpieczeństwo i płynność ruchu komunikacji publicznej na miejskich
drogach

oraz

skutecznie

umożliwią

pojazdom

uprzywilejowanym

bezkolizyjne przemieszczanie się. Zrobimy to w oparciu o system smart city,
o którym piszemy więcej w dziale „Nowe Technologie”.
2. Straż miejska wraz z policją zwiększą kontrole na mniejszych drogach,
także osiedlowych, w związku z czym żaden pijany kierowca nie będzie czuł

się pewnie, a rażące przekraczanie prędkości zostanie bezwzględnie ukarane.
3. Dokończymy proces sukcesywnego oświetlania ulic. Priorytetem będą
ciągi piesze.
4. Rozwiążemy problem braku miejsc parkingowych na naszych osiedlach,
zrealizujemy więc – po uzyskaniu akceptacji mieszkańców i zdobyciu
wsparcia unijnego, o które wciąż walczymy – planowaną budowę
wielopiętrowych parkingów. W pierwszym rzędzie wybudujemy je na
osiedlach: Świętokrzyskie, Podkarczówka, Barwinek, Ślichowice, KSM
Sandomierska.
5. Dla zwiększenia komfortu jazdy i poczucia bezpieczeństwa na drogach, w
ciągu najbliższych pięciu lat wyremontujemy blisko 60 kieleckich ulic,
których spis znajdziecie Państwo w załączniku do programu.
EKOLOGIA
1. Wprowadzimy systemy kontroli czystości miasta i jakości powietrza.
Nadal będziemy dopłacać do wymiany pieców. Wprowadzimy zachęty
ekonomiczne
proponowanego

do

korzystania
przez

MPEC.

z

miejskiego
Wraz

z

systemu

Zakładem

ogrzewania
Gazownictwa

doprowadzimy instalację gazową do każdego zespołu budynków, jeżeli ich
mieszkańcy zgłoszą taką potrzebę.
2. Zadbamy o systematyczne nasadzania drzew i krzewów w wybranych
miejscach miasta wskazanych przez architektów krajobrazu wespół ze
specjalistami z zakresu ochrony środowiska, angażując w to jak największą
liczbę aktywnych mieszkańców.
BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE
1. Żaden kielczanin nie może być głodny z powodu ubóstwa. Skutecznie
ułatwimy potrzebującym dostęp do miejskich instytucji pomocowych, by

szybko i sprawnie znaleźli niezbędne wsparcie i opiekę. W czasie zimy
zagwarantujemy wszystkim potrzebującym miejsca w schroniskach i
ogrzewalniach.
2. Zbudujemy rocznie kilkadziesiąt mieszkań socjalnych, a istniejące
będziemy sukcesywnie remontować. Już rozpoczynamy burzenie domów w
osiedlu „Jeziorany”, ponieważ mieszkania są w bardzo złym stanie. Na ich
miejscu w ciągu najbliższych pięciu lat wybudujemy 78 mieszkań
socjalnych.

NOWE TECHNOLOGIE
Jesteśmy nowocześni, myślimy nowocześnie, więc we wszystkich miejskich
inwestycjach staramy się wykorzystywać nowe technologie, bo oszczędzają
one pieniądze, czas i są trwałe. To one przyczyniają się w największym
stopniu do wzrostu atrakcyjnych miejsc pracy, więc to one budują
zamożność społeczeństwa, również lokalnego. Bogatsi kielczanie to wyższe
wynagrodzenia, a te z kolei sprawią, że młodzi ludzie nie będą wyjeżdżać z
naszego miasta w poszukiwaniu lepszych zarobków. Jak zamierzamy
wykorzystać nowe technologie do poprawienia jakości życia kielczan?
NOWE MIEJSCA PRACY
1. W ciągu najbliższych pięciu lat zgrupujemy w naszej dumie - Kieleckim
Parku Technologicznym, pod skrzydłami którego rozwijają swój biznes
młodzi ludzie, co najmniej 300 firm gotowych do współpracy z miastem
i korzystających z wysokich technologii. Kielecki Park Technologiczny
zdecyduje o finansowaniu najważniejszych projektów produkcyjnych,
wykorzystujących wiedzę. To łącznie da dodatkowo minimum 2200
nowych miejsc pracy.
2. Skutecznie

wykorzystamy umieszczenie

w

Kielcach

Centralnego

Laboratorium Głównego Urzędu Miar, bo jest ono gwarancją rozwoju
technologicznego

całego

województwa

i

pewnej

lokalizacji

kilkudziesięciu firm związanych z certyfikacją tego urzędu. W samym
laboratorium znajdzie pracę około 200 specjalistów z Kielc, a obserwując
sytuację w podobnych ośrodkach na świecie zakładamy, że w otoczeniu
biznesowym docelowo będzie pracować kilka tysięcy mieszkańców
miasta i okolic.
3. Po wybudowaniu Centrum Kształcenia Praktycznego i wyposażeniu go w
nowoczesny

sprzęt

rozpoczniemy

szkolenie

wykwalifikowanych

pracowników przemysłu metalowego. Najwybitniejsi fachowcy z
mechaniki, mechatroniki, automatyki, informatyki i robotyki nauczą ich
pracy w najnowocześniejszych warsztatach i fabrykach naszego miasta
oraz regionu. Docelowo będziemy rocznie wprowadzać na rynek
minimum 300 dobrze opłacanych specjalistów.
NOWE TECHNOLOGIE W MIEJSKICH INSTYTUCJACH
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej już rozpoczęły współpracę w zakresie paliw
odnawialnych.

Paliwa

mechaniczno-biologicznej

te

uzyskane

w

regionalnej

przetwarzania odpadów

instalacji

komunalnych

–

Zakładzie Przeróbki Odpadów Komunalnych w Promniku, zostaną
wykorzystane – zgodnie z najnowszymi światowymi technologiami – w
miejskim systemie ogrzewania. W ten sposób podniesiemy efektywność
ekonomiczną PGO i zmniejszymy koszty MPEC.
2. Wprowadzimy do oferty Targów Kielce nowe imprezy wystawiennicze w
takich obszarach, jak IT, metrologia, motoryzacja, przemysł zbrojeniowy,
ochrona środowiska, biochemia, profilaktyka i ochrona zdrowia oraz
cybernetyka. To jeszcze bardziej zwiększy renomę Targów i przyczyni się
do budowania jeszcze lepszej opinii Kielc w Polsce i Europie.
3. Instytut Designu wyspecjalizuje się w tworzeniu tak zwanej małej
miejskiej architektury, korzystającej z nowości technologicznych. Da to
pracę naszym firmom projektowym i wykonawczym.
4. Po

udanej

tegorocznej

premierze

Hakatonu,

czyli

maratonu

programistycznego, zorganizujemy i sfinansujemy coroczne zawody
naszych młodych programistów, chcących służyć miastu. Wykorzystamy
Hakaton jako ważny element promocji Kielc.
NOWE TECHNOLOGIE – OWOCNA WSPÓŁPRACA

1. Wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego rozpoczęliśmy w Ogrodzie
Botanicznym,

będącym

częścią

kieleckiego

Geoparku,

badania

wspomagające produkcję rolną. Wyniki są bardzo obiecujące. Dalsze
sukcesy w tym obszarze powinny zaowocować mocnym wsparciem dla
świętokrzyskiego rolnictwa.
2. Kielecki Szpital Onkologiczny - ŚCO od dawna prowadzi działalność
badawczo-rozwojową.

W

najbliższych

latach

doprowadzimy

do

pojawienia się w Kielcach (m.in. w Parku Technologicznym) firm
produkujących i dostarczających szpitalowi urządzenia oraz substancje
potrzebne do działań badawczych i leczniczych.
SMART CITY CZYLI NOWOCZESNE KIELCE
Będziemy kontynuować pracę nad rozwojem systemu Smart City,
będącego niczym innym jak wykorzystaniem nowych technologii w
różnych obszarach funkcjonowania miasta. Dzięki Smart City znacznie
poprawi się standard życia mieszkańców.

W jego ramach w ciągu

najbliższych pięciu lat zbudujemy Inteligentny System Transportowy,
porządkujący ruch kołowy w Kielcach. Zielona fala i szybki przejazd
przez miasto przestaną być teorią, bo połączymy w jeden sprawny system
ponad 60 skrzyżowań, a komunikacja publiczna zyska przywileje. Smart
City pozwoli też na efektywnie zmniejszenie zużycia energii, dzięki
bardziej efektywnemu dociepleniu budynków oraz zmianie na bardziej
oszczędny systemu oświetlania ulic i obiektów. Dzięki Smart City
ułatwimy mieszkańcom kontakty z urzędami, lepiej wykorzystując Sieć
między innymi do wypełniania ankiet i dokumentów.

ZAŁĄCZNIK - ULICE DO PRZEBUDOWY
1. Wojska Polskiego
2. Piekoszowska
3. Zagnańska
4. Witosa
5. Orkana
6. Sukowska
7. Klonowa
8. Szczecińska
9. Poleska
10. Leszczyńska
11. Mielczarskiego
12. Śniadeckich
13. Słowackiego
14. Chrobrego
15. Hoża
16. Młoda
17. Lecha
18. Żeromskiego
19. Zagórska
20. Biesak
21. Chorzowska
22. Fosforytowa
23. Jasna
24. Łanowa
25. Kruszelnickiego
26. Kryształowa
27. Nowy Świat
28. Ołowiana
29. Podklasztorna
30. Weterynaryjna
31. Wybraniecka
32. Orląt Lwowskich
33. Czachowskiego
34. Prosta
35. Zagnańska
36. Kolonia
37. Górników Staszicowskich

38. Łazy
39. Lubiczna
40. Piaseczny Dół
41. Zalesie
42. Wydryńska
43. Domki
44. Cedro Mazur
45. Roweckiego
46. Niestachowska
47. Działkowa
48. Cicha
49. Bukowa
50. Niecała
51. Herbska
52. Równa
53. Wspólna
54. Złota
55. Karczunek
56. Konecka
57. Loefflera
58. Długa

