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 Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez Fundację PESTKA "Sytuacja spo-

łeczno-gospodarcza Kielc w kontekście problemów i potrzeb mieszkańców - Raport z badań ankieto-

wych" autorstwa dr Magdaleny Piłat-Borcuch oraz dr Artur Borcucha w grudniu 2016 r. dowiadu-

jemy się że "Wśród najważniejszych problemów infrastruktury Kielc, respondenci wskazali: „betono-

wanie” miasta (33%), ograniczony dostęp do publicznej opieki zdrowotnej (27%) i zły stan dróg 

(26%)". Najważniejszymi działaniami na rzecz poprawy infrastruktury wg kielczan powinny być: 

„odbetonowanie” Kielc (42%), lepszy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej (40%), poprawa stanu 

dróg (36%), poprawa stanu chodników (31%) i rozwijanie ścieżek rowerowych (27%). 

 Jest to podstawa do szczegółowej diagnozy sytuacji infrastrukturalnej Kielc. Podzielona ona 

została na: drogi publiczne, infrastrukturę pieszą, rowerową, komunikacji publicznej, lotniska, bazę 

hotelową,  infrastrukturę rekreacyjną i sportową, system identyfikacji wizualnej, infrastrukturę inwe-

stycyjno-biznesową, mieszkalną oraz tą dotyczącej osób niepełnosprawnych.  

 

1. Infrastruktura Dróg Publicznych 

 

Odpowiedzialność instytucji za stan dróg w mieście jest podzielona na różne organy i instytucje: 

 

Prezydent Miasta 

Decydującą osobą w mieście odnośnie wszelkich inwestycji drogowych, w szczególności tych du-

żych inwestycji komunikacyjnych jest wg kompetencji Prezydent Miasta Kielce, który w niektórych 

sprawach musi działać za zgodą Rady Miasta. Rola Prezydenta faktycznie sprowadza się do podpi-

sywania dokumentów, choć w sprawach spornych ma on decydujący głos. Tak było chociażby 

w sprawie rezygnacji budowy drogi wojewódzkiej przez Ślichowice. Prezydent uległ pod naciskiem 

i protestami mieszkańców, choć nie było ku temu merytorycznych podstaw. Prezydent formułuje też 

wizje rozwoju, o których informuje w wywiadach. Może też zezwolić lub nie na inwestycje rządowe 

jak np. droga S74. Rolą Prezydenta jest też lobbowanie w administracji rządowej o finanse na prze-

budowę dróg krajowych, ale także lokalnych, miejskich (np. z tak zwanych schetynówek) Wreszcie 

Prezydent jest przełożonym pracowników instytucji miejskich odpowiedzialnych za drogi i ponosi z 

tego tytułu odpowiedzialność polityczną. 

 

Rada Miasta 

Rada Miasta podejmuje uchwały odnośnie finansowanie inwestycji w mieście poprzez uchwalanie 

budżetu, tym samym decyduje czy dana inwestycja powstanie czy też nie.  Rada może także uchwalać 

takie dokumenty jak standardy budowy dróg, chodników czy dróg rowerowych. Do takich uchwał 

wtedy musi się stosować Prezydent i Urząd Miasta. W ramach Rady działa komisja ds. infrastruktury, 

która opiniuje projekty uchwał. Radni mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji drogowych do 

realizacji 

 

Miejski Zarząd Dróg 

MZD jest realizatorem inwestycji drogowych, oraz instytucją odpowiedzialną za utrzymanie i kon-

serwację dróg w obrębie pasa drogowego (łatanie dziur, wymiana nawierzchni, koszenie traw, od-

śnieżanie). MZD przygotowywują plany budowy i modernizacji dróg, które przedkłada Radzie Mia-

sta i Prezydentowi. MZD może też przeprowadzać konsultacje społeczne. Jako inwestor – odpowiada 

za kontrolę realizacji inwestycji, opóźnienia, nakładanie kar na wykonawców i przeglądy gwaran-

cyjne. W sprawie kontroli inwestycji jest najwięcej kontrowersji. Trudno znaleźć w historii inwe-

stycje, która zakończyła się w terminie. MZD często przedłuża terminie wykonawcy, rzadko na-

kłada kary. Największą bolączką MZD wydaje się być koncentracja na ruchu samochodowym z ni-

kłym uwzględnieniem innych uczestników ruchu drogowego. MZD jest także odpowiedzialny za 

strefę płatnego parkowania, w tym pobieranie opłat. 
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Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych 

RPZiUK jest realizatorem mniejszych inwestycji drogowych oraz bieżącego utrzymania dróg (np. 

koszenie, odśnieżanie, sprzątanie). Spółka zarządza także parkingami miejskimi (Parking Centrum, 

Plac Wolności, czy też Bodzentyńska). Odpowiada za stan techniczny i funkcjonalność tych obiek-

tów. Kontrowersje budzą wysokie stawki za koszenie czy odśnieżania dróg, które płyną z Urzędu 

Miasta. Stawki te są czasami wyższe niż przy utrzymaniu autostrad czy dróg ekspresowych 

 

Biuro Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta 

BZR odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie, sygnalizację świetlną. Biuro odpowiada na su-

gestie mieszkańców odnośnie zmian w oznakowaniu ulic. W najbliższym czasie będzie prawdopo-

dobnie odpowiedzialne za inteligentny system sterowania ruchem. 

 

Zarząd Transportu Miejskiego 

ZTM odpowiada za komunikację publiczną, ale także za funkcjonalność przystanków (tablice elek-

troniczne, rozkłady jazdy). ZTM jest także zarządcą dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej, co 

na dobre wyszło temu obiektowi przed modernizacją (został on wyczyszczony, wróciła informacja 

pasażerska, powstała strona internetowa z rozkładami). ZTM będzie odpowiedzialny za moderni-

zację dworca i integrację komunikacji dalekobieżnej z miejską. 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 

MPK ma małą odpowiedzialność za stan dróg, jako firma prywatna wykonująca zlecenie wykony-

wania kursów miejskimi autobusami. Choć kierowcy, jako użytkownicy dróg, mogą sygnalizować 

zmiany innym instytucjom. 

 

GDDKiA 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za utrzymanie dróg ekspresowych 

w mieście (faktycznie jest to tylko droga S74). Dyrekcja jest jednak odpowiedzialna za tworzenie 

kolejnych inwestycji rządowych przy czym musi współpracować z Miastem, a powinna także słuchać 

mieszkańców (np. organizować szerokie konsultacje społeczne w sprawie dalszego przebiegu drogi 

S74). 

 

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

ŚZDW odpowiada za budowę dróg wojewódzkich na terenie miasta (chyba że inwestorem jest Mia-

sto). Rola ŚZDW w Kielcach jest ograniczona, choć może być decydująca przy powstaniu wschod-

niej obwodnicy Kielc. 

 

Spółdzielnie i Zarządy Wspólnot 

Spółdzielnie, Wspólnoty i ich zarządcy odpowiadają za stan dróg osiedlowych znajdujących się na 

ich terenie. Największa przeszkodą w szybkiej modernizacji są często różne priorytety mieszkańców. 

Przykładem jest osiedle na Stoku gdzie mieszkańcy zamiast na rewitalizację osiedla, postanowili 

przeznaczyć budżet na termomodernizacje bloków. 

 

Policja i Straż Miejska 

Policja i Straż pilnują porządku na drogach. Karami, mogą np. zniechęcić kierowców do rozjeżdżania 

trawników czy wjeżdżania w nieuprawnione miejsca. Po tym względem działalność tych instytucji 

pozostawia wiele do życzenia. W wielu miejscach kierowcy bezkarnie jeżdżą tam gdzie im nie 

wolno. Czasami ulica Sienkiewicza wydaje się być wielkim parkingiem. Wydaje się, że te instytucje 

zupełnie odpuszczają kierowcom, co Ci wykorzystują niszcząc trawniki czy też zużywając zmoder-

nizowane ulice w centrum, które są przeznaczone głównie dla pieszych. 
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Organizacje pozarządowe i ruchy miejskie 

NGO mają za zadanie monitorować działania miejskich instytucji ale także proponować rozwiązania 

poprawiające stan infrastruktury. Robią to poprzez eventy medialne, pisma, protesty. NGO powinny 

także reprezentować interes mieszkańców i zachęcać ich do udziału w konsultacjach społecznych. 

Ruchy Miejskie jak mniej sformalizowane grupy, działają akcyjne lecz często z wielkim odzewem 

medialnym, jeśli temat jest gorący i dotyczy ważnej sprawy w mieście. 

 

Jezdnia ruchu ogólnego, parkingi 

Ruch drogowy w Kielcach charakteryzuje się oznakowaniem pionowym i poziomym z umiarkowaną 

częstotliwością ich występowania. Oznakowanie widoczne jest szczególnie w Centrum Miasta (są to 

tradycyjne znaki drogowe wynikające z przepisów kodeksu ruchu drogowego), gdzie jest najwięcej 

znaków poziomych informujących o poszczególnych kierunkach wyjazdu z miasta. 

Do problemu w rozwiązywaniu kwestii drogowych przyczynia się słaba organizacja Biura Ruchu 

Drogowego na terenie miasta. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w mie-

ście jest wykonywana nieodpowiedzialnie. Kielce jako miasto o średniej powierzchni i stosunkowo 

małej liczbie mieszkańców, jeśli porównamy je z innymi miastami wojewódzkimi, mają jeden z naj-

większych wskaźników zakorkowania w godzinach szczytu, co wynika z niepoprawnej organizacji 

ruchu w mieście. 

 

Stan techniczny dróg publicznych nie jest jednolity na terenie miasta. W Centrum jest umiarkowanie 

dobry, natomiast przy ulicach osiedlowych, bądź też na obrzeżach miasta nawierzchnia asfaltowa jest 

słabej jakości, bądź też nie ma jej wcale. W ostatnich latach dokonano remontu wielu dróg w mieście, 

jednak prace te dotyczyły tylko i wyłącznie niektórych ulic w Centrum Miasta oraz dróg wyjazdo-

wych. Stan techniczny wielu innych jezdni, które niewątpliwie wpływają na funkcjonalność wielu 

przedsiębiorstw publicznych i prywatnych można ocenić jako zły lub poprawny. 

 

Wyremontowane drogi są dostosowane do masowego ruchu ulicznego. Niektóre posiadają również 

wydzielone bus pasy, dzięki którym komunikacja zbiorowa uznawana jest za sprawniejszą i bardziej 

dostępną dla mieszkańców. Większe drogi charakteryzuje minimalnie dwupasmowa jezdnia. Ośrodki 

masowego ruchu mają zazwyczaj trzy pasy ruchu, lub cztery do odcinka, w którym krzyżują się z inną 

drogą. Problemem Kielc jest niewątpliwe złe koordynowanie ruchu drogowego oraz analiza ich prze-

pustowości. Ważne strategicznie ośrodki mają zły dojazd, lub nie posiadają go wcale. Przykładem 

tego typu sytuacji jest szpital na ulicy Prostej, gdzie odbywa się ruch dwukierunkowy przy niedo-

puszczalnie wąskim pasie drogowym, zwłaszcza w takim miejscu, jak placówka medyczna. Dopro-

wadza to do sytuacji, w której samochody bliskich pacjentek Szpitala Położniczego parkują na chod-

nikach, a to nadaje dyskurs infrastrukturze pieszej w Kielcach. 

 

W całym mieście dominuje bitumiczny rodzaj nawierzchni drogowej. W miejscach, w których droga 

służy jako deptak, lub istnieje ograniczenie ruchu samochodowego (np. ulica Sienkiewicza, Leśna, 

Mała, Rynek) mamy styczność z kostką brukową. Nie licznie występującymi nawierzchniami są płyty 

klinkierowe, betonowe oraz drogi z kostką kamienną. 

Na terenie całego miasta dominuje przepisowa dopuszczalna prędkość, z jaką można poruszać się 

pojazdem osobowym – 50 km/h. Wyjątek stanowią drogi osiedlowe, drogi w centrum oraz te ze złym 

stanem technicznym. Rodzaj nawierzchni, jaki zastosowano do budowy nowych lub remontu starych 

dróg jest projektowo nieadekwatny. Jako przykład można podać ulicę Gosiewskiego, gdzie nałożono 

stosunkowo dobrej jakości nawierzchnię z możliwością ustanowienia na tym odcinku większej pręd-

kości, niż jest wskazana przez prawo. Umocnienie można tłumaczyć jako możliwość większej do-

stępności drogi dla pojazdów o wadze pow. 3,5 tony. 

 

Najbliższy centralnej części miasta miernik hałasu znajduje się na ulicy Jagiellońskiej, więc poziom 

hałasu jest niezweryfikowany w częściach miasta o ruchu najbardziej natężonym. Dokładny poziom 
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hałasu w mieście można zbadać zwiększając ilość mierników oraz oparte o jego dane czasowe obser-

wacje. 

Wyróżniając rodzaje zatok, jakie występują w mieście, należy wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie 

zatoki autobusowe. Zwykle mają 14-16 metrów długości oraz 2 metry szerokości w najszerszym 

punkcie. Zatoki wyróżnia inny charakter nawierzchni klinkierowej lub kostki brukowej (często w po-

łączeniu). 
Zdjęcie nr 1. Parking Centrum 

 
Źródło: naszekielce.com 

 

W ostatnich latach miasto stawia na budowę parkingów wielopoziomowych. Pod koniec 2015 roku 

rozpoczęto konsultacje społeczne w związku z budową takich parkingów na osiedlach. Do nieuda-

nych inwestycji należy między innymi parking przesiadkowy na Bukówce, który mieszkańcom po-

wiatu kieleckiego i ościennych miał służyć jako zachęta do korzystania z komunikacji miejskiej. Ist-

nieje również strefa płatnych parkingów, w który przekształcono Plac Wolności oraz parking przy 

ulicy Bodzentyńskiej. Niewystarczające lokalizacje parkingów wskazują na brak inwentaryzacji 

miejsc parkingowych w mieście. W przyszłości planowany jest parking podziemny pod Placem Wol-

ności. 

 

 

2. Infrastruktura piesza 
 

Piesi w Kielcach nie mają łatwego życia. Infrastruktura mająca im służyć i usprawniać przemiesz-

czenie się, pozostawia wiele do życzenia. 

Głównym problemem w Kielcach jest przewymiarowana infrastruktura drogowa, która jest przy-

jazna tylko i wyłącznie kierowcom. Miasto buduje szerokie jezdnie podzielone wysepkami, co znacz-

nie wydłuża drogę konieczną do pokonania dla osób niezmotoryzowanych chcących przejść na drugą 

stronę ulicy. W Kielcach najważniejsi są kierowcy i uzyskanie wysokiej przepustowości. W ścisłym 

centrum powstają jezdnie o wysokiej klasie (np. ulica Gosiewskiego ma klasę GP), co nie jest ko-

rzystne dla pieszych, bo z takich dróg nie buduje się zjazdów do prywatnych posesji, co z kolei ne-

gatywnie wpływa na powstawanie usług, które stymulują ruch pieszy. W ostatnich latach w Kielcach 

obserwujemy także bardzo niekorzystne zjawisko: znaczne odsunięcie przystanków autobusowych 

od tarczy skrzyżowań. Ma to na celu usprawnić ruch pojazdów, lecz jednocześnie znacznie wydłuża 

drogę, jaką musi przebyć osoba niezmotoryzowana korzystająca z komunikacji publicznej – co jest 

kolejnym rozwiązaniem znacznie faworyzującym kierowców. 

 

Piesi są także dyskryminowani przez nieodpowiednie zastosowanie sygnalizacji świetlnej. Duże 

i rozłożyste skrzyżowania – skanalizowane dla samochodów (o czym pisałam powyżej) wyposażone 

w większości w wysepki pomiędzy jezdniami, wydłużają znacznie czas przejścia na drugą stronę 
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ulicy i wymuszają konieczność oczekiwania na zmianę świateł dwukrotnie – pierwszy raz przez 

przejściem i drugi raz na wysepce pomiędzy jezdniami. Często też są stosowane detektory ręczne, co 

znacznie wydłuża czas oczekiwania na przejście. Przykładem fatalnego rozwiązania w zakresie 

skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej jest skrzyżowanie przy galerii Korona – tam pieszy musi czekać 

nawet cztery razy na zmianę świateł. Sygnalizacja jest dostosowana do samochodów, a nie do wy-

gody i komfortu pieszych. 

 

Dodatkowo obserwujemy brak spójności infrastruktury dla pieszych, przez co jest nieczytelna 

i nieintuicyjna dla użytkowników. W wielu miejscach w mieście drogi rowerowe są koloru czerwo-

nego, ale nie jest wszędzie przestrzegane – np. po remoncie ul. Krakowskiej (pod wiaduktem kolejo-

wym) chodnik ma tam kolor czerwony, czyli odwrotnie niż w innych częściach Kielc. Brak jest też 

wystarczającej ilości linii prowadzących i guzków dla niewidomych – powinny być spójne i połą-

czone ze sobą w całym mieście, a przynajmniej w centrum, tymczasem są umieszczone tylko przy 

nowych przystankach i nie prowadzą nigdzie – są tylko w obrębie przystanków. 

 

Dużym problemem w Kielcach jest również brak dbałości o pieszych przy remontach i budowach. 

W takich sytuacjach piesi są zdani na siebie. W innych miastach przy wykonywaniu remontów oprócz 

kładek dla pieszych stosuje się np. specjalne maty mające na celu zapobieganie konieczności prze-

chodzenia przez błoto. W Kielcach w użyciu są jedynie prowizoryczne i szybko brudzące się kładki. 

Bardzo często również zapomina się w takich sytuacjach o wygodzie przemieszczania – znowu naj-

ważniejsze są samochody i kierowcy, a piesi często są zmuszeni do chodzenia na około, wąskimi i 

niewygodnymi przejściami. 

 

Obserwujemy również zły stan techniczny chodników. Dopiero teraz, w ramach bieżącego dofinan-

sowania, MZD zaczyna myśleć o porządnym utrzymaniu chodników. W wielu miejscach są one nie-

równe, rozpadające się i tym samym niebezpieczne do korzystających. Dodatkowo nie są odpowied-

nio utrzymane w okresach zimowych, przez co są śliskie i stanowią barierę dla osób o obniżonej 

mobilności. 

 

W wielu miejscach występuje separowanie ruchu pieszego, co powoduje znaczą niewygodę dla 

osób niezmotoryzowanych. Takie zjawisko obserwujemy chociażby przy rondzie im Herlinga – Gru-

dzińskiego. Mimo iż znajduje się ono w ścisłym centrum, to piesi chcąc dostać się na drugą stronę 

ronda, są zmuszeni korzystać z przejścia podziemnego i nawet dwa razy schodzić pod ziemię. No jest 

absolutnie niedopuszczalne – miasto, a w szczególności jego centrum powinno być dla mieszkańców, 

a nie dla samochodów. Stosuje się również kładki dla pieszych – żeby nie zakłócali oni ruchu samo-

chodowego. Niestety są one wyposażone w niedziałające windy, co dyskryminuje osoby starsze i 

niepełnosprawne. 

 

W obszarach przeznaczonych do infrastruktury pieszej obserwujemy brak dbałości o zieleń i małą 

architekturę. Latarnie, ławki, kosze na śmieci i inne obiekty są bardzo często usytuowane niedbale 

w przestrzeni pieszej, w sposób utrudniający przejście. Sprawiają wrażenie bycia pozapychanych 

w daną przestrzeń – często bez wyraźnego pomysłu i potrzeby. Powycinane drzewa nie dodają uroku 

przestrzeni dla pieszych. 

Dużym problemem dla pieszych w Kielcach jest również brak egzekwowania przepisów o parko-

waniu samochodów. Są one parkowane w taki sposób, żeby jak najmniej przeszkadzały kierowcom, 

jednocześnie bardzo utrudniając przemieszczanie się osób niezmotoryzowanych. Często zastawiają 

cały chodnik, zostawiając tylko wąską szczelinę dla przemieszczających się osób. 

Na podstawie przytoczonego powyżej opisu stanu faktycznego, wyłania się nieciekawy dla pieszego 

obraz Kielc. Miasto ewidentnie troszczy się w pierwszej kolejności o kierujących pojazdami samo-

chodowymi, wprowadzając rozwiązania niewygodne i niepraktyczne z punktu widzenia osób nie-

zmotoryzowanych. 
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3.  Infrastruktura komunikacji publicznej 

Na niektórych ulicach w Kielcach są wydzielone bus-pasy, są jednak ulice gdzie dotkliwie ich bra-

kuje, na przykład ulica Ogrodowa. SIP – System informacji pasażerskiej obejmuje w Kielcach elek-

troniczne tablice przystankowe (wyświetlające najbliższe połączenia oraz czas odjazdu autobusu) 

oraz aplikację mobilną myBus online. W sumie elektronicznych tablic ma być w mieście 60. Ozna-

kowanie z nazwami przystanków jest umieszczane na coraz większej ilości przystanków, nadal bra-

kuje ich na wielu, zwłaszcza na przystankach zlokalizowanych poza Centrum oraz poza głównymi 

traktami. Problemem są przepisy lokalne, przez które kierowcy autobusów odbierają  możliwość 

wsiadania do pojazdu gdy stoi na pętli, co stanowi niedogodność dla pasażerów, zwłaszcza zimą. 

 

Przystanki autobusowe mimo bardzo wysokiej ceny niedostatecznie chronią podróżnych przed 

warunkami atmosferycznymi. Jest tam też zbyt mała ilość biletomatów, w których nie kartą płatni-

czą. W pojazdach również brak możliwości zapłaty kartą, a zapłata bilonem jest często kłopotliwa w 

czasie ruchu i dużej ilości pasażerów w autobusie. Ceny biletów w porównaniu z innymi miastami 

tej wielkości są podobne, nie można ich ocenić jako zbyt wysokich ani zbyt niskich. 

 

Przystanków kolejowych mogących obsługiwać ruch wewnątrzmiejski jest pięć: Kielce-Czarnów, 

Kielce-Herby, Kielce-Piaski i Kielce-Białogon oraz położony na obrzeżach miasta Kielce-Słowik. 

Przystanek Kielce-Piaski znajduje się blisko ulicy Łódzkiej co umożliwia przesiadkę z pociągu na 

jeżdżące po tej ulicy linie autobusowe. Linie kolejowe łączą z Kielcami także takie miejscowości 

satelickie jak Zagnańsk, Piekoszów, Nowiny. Częstotliwość kursowania zarówno autobusów jak i po-

ciągów jest niezła w porze dziennej, niewystarczająca w porze nocnej jedna linia nocna N1, kursująca 

3 razy między północą a 4 rano, kierunek Ślichowice - Os. Świętokrzyskie, oraz N2 także 3 razy na 

linii Os. Kochanowskiego - Bukówka. 

 

Przyzwoity jest stan taboru autobusowego który jest dość młody, większość autobusów jest produkcji 

polskiej firmy Solaris. Autobusy jeżdżące po Kielcach napędzane są konwencjonalnymi spalinowymi 

silnikami wysokoprężnymi. Problemem jest oszpecenie autobusów reklamami, często na szybach 

co pogarsza widoczność dla pasażerów. Takie ograniczenie widoczności jest odbierane zazwyczaj 

jako nieprzyjemne i utrudniające orientację gdzie autobus się znajduje. Ze względu na zły stan na-

wierzchni niektóre trasy obsługuje starszy tabor marki Jelcz, który  charakteryzuje się sztywniejszym 

nadwoziem. 

 

 
Zdjęcie nr 2. Przystanek autobusowy w Kielcach 

 
Źródło: tvp.pl 
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Dworce i centra przesiadkowe w Kielcach 

Najważniejszym problemem komunikacyjnym Kielc jest całkowity brak integracji pomiędzy 

poszczególnymi centrami przesiadkowymi. Dworzec PKP, dworzec autobusowy oraz przystanki 

komunikacji miejskiej nie są intuicyjnie połączone ze sobą, a zostały rozrzucone dookoła dużego 

skrzyżowania. 

Infrastruktura ta nie sprzyja też pieszym, którzy mają do dyspozycji przejście tylko po jednej stronie 

drogi i muszą pokonać spore odstępy chcąc chociażby dostać się z dworca autobusowego na dworzec 

kolejowy. 

  

Do tych zaniedbań dochodzi również brak jakiegokolwiek systemu informacji pasażerskiej: brak 

strzałek wskazujących określone kierunki, brak informacji o odjeździe pociągów na dworcu 

autobusowym (pasażer rozważający przesiadkę z autobusu w pociąg nie musiałby iść na dworzec 

PKP,  żeby sprawdzić rozkład), brak również podstawowych informacji o komunikacji miejskiej – 

rozkładów mapek dojścia do przystanków. 

 

Problemem jest  też brak przystanku po drugiej stronie  dworca PKP (przy ul. Żelaznej). Teren przy 

dworcach nie jest dostosowany do transportu multimodalnego – nie występuje infrastruktura rowe-

rowa. Dworzec autobusowy od wielu lat niszczeje – potrzebuje natychmiastowego remontu, które ma 

być realizowany. Przedłużają się decyzje w sprawie przebudowy dworca PKP, nie wiadomo jeszcze 

w jakieś formie ma funkcjonować w przyszłości. Nie wiadomo także w jaki sposób połączyć oba 

dworce aby stworzyły razem centrum komunikacyjne. Dworzec autobusowy przy ulicy Gosiew-

skiego jest w tej chwili jednym z najbardziej strategicznych ośrodków transportowych w Kielcach. 

Jednak sam sens istnienia tego centrum w tak małej odległości od Dworca PKS jest nikły. Odpowied-

nim rozwiązaniem byłoby całkowite zintegrowanie ich w jeden punkt przystankowy. 
Zdjęcie nr 3. Wizualizacja przebudowy dworca autobusowego w Kielcach 

 
Źródło: em.kielce.pl 

 

Minidworce autobusowe w Kielcach 

Regulując kwestię minidworców autobusowych w Kielcach oraz skupiając się na analizie ich 

usytuowania, zauważyć można kilka ważnych problemów.  Przede wszystkim, lokacja dworców 

w dwóch skrajnych miejscach w Kielcach ma swoje wady i zalety. Większość linii kursuje między 

tymi dwoma punktami. Pozwala to na szerszy dostęp komunikacji zbiorowej do tych ośrodków, co 

czyni je jeszcze ważniejszymi strategicznie. Zdecydowaną wadą ich lokacji jest utrudniony dostęp 
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i ograniczenie ich tylko dla okolicznych mieszkańców, bądź też osób, które mają bezpośrednie 

połączenie komunikacji zbiorowej. Sama lokacja pomaga przyjezdnym, lub mieszkającym na 

pograniczu Kielc.  

 

Skupiając się na otoczeniu tych punktów przystankowych, stan infrastruktury technicznej jest 

oceniany na pograniczu złego i poprawnego. Minidworzec na osiedlu Świętokrzyskim posiada 

jedynie dojście dla pieszych w postaci chodników, których stan oceniany jest jako zły. Brak również 

podjazdów dla niepełnosprawnych. Na Ślichowicach sytuacja wygląda znacznie gorzej. Dworzec jest 

usytuowany po złej stronie ulicy, co utrudnia dojście do niego pieszym, niepełnosprawnym oraz 

rodzicom z dziećmi. Żeby zintegrować transport autobusowy z kolejowym należy pilnie zadbać 

o połączenie stacji kolejowej z minidworcem autobusowym. Będzie to znaczące ułatwienie dla osób, 

które korzystają z regionalnego transportu kolejowego. Konieczne jest również poprawienie 

infrastruktury pieszej w okolicach stacji kolejowej i minidworca.  

 

 

4. Infrastruktura rowerowa 

 

Kielce są miastem nieprzyjaznym dla rowerzystek i rowerzystów. Przy projektowaniu inwestycji 

infrastruktura rowerowa jest ostatnią, która jest brana pod uwagę. W efekcie to co powstaje nie jest 

ani bezpieczne ani wygodne dla poruszających się na rowerach. Nowa infrastruktura zamiast zachę-

cać do podróżowania rowerem - działa wręcz przeciwnie. Jazda rowerem staje się nieprzyjemna 

w stosunku do stanu sprzed budowy tej infrastruktury, więc śmiało można określić ją jako "infra-

strukturę anty-rowerową". 

 

Na infrastrukturę rowerową składają się następujące elementy: drogi dla rowerów, ciągi pieszo-ro-

werowe, pasy dla rowerów, śluzy rowerowe, kontraruch rowerowy, ulice z uspokojonym ruchem 

(najczęściej strefy zamieszkania) oraz miejsca do parkowania. W Kielcach nie ma żadnej ulicy 

z pasami dla rowerów, nie ma śluz rowerowych a kontraruch został wprowadzony tylko na jednej 

ulicy i to w lesie - w centrum osoby poruszające się na rowerach muszą nadkładać drogę z powodu 

istniejących tam jednokierunkowych ulic. 

 
Zdjęcie nr 4. Infrastruktura rowerowa w Kielcach 

 
Źródło: kielce,wyborcza.pl 
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Wydzielona infrastruktura rowerowa nie tworzy żadnej spójnej sieci - są to głównie krótkie i nie-

połączone ze sobą odcinki. Mało tego - brakuje przejazdów dla rowerów, co powoduje, że ta sieć jest 

jeszcze bardziej rozdrobniona i rowerzysta chcąc korzystać z wydzielonej infrastruktury rowerowej 

zmuszony jest albo do przeprowadzania roweru przez skrzyżowania lub do przejeżdżania przez przej-

ścia dla pieszych. Tam gdzie przejazdy dla rowerów jednak istnieją problemem są znów wysokie 

krawężniki oraz szykany w postaci barierek i odgięć, które sprawiają, że rowerzysta w rzeczywistości 

traci pierwszeństwo, a kierowcy czują się zdezorientowani, bo nie są w stanie ocenić w którą stronę 

będzie jechał rowerzysta, który jest zmuszony do wykonywania skomplikowanych manewrów, za-

miast skupiać się na drodze. 

 

Znaczną część wydzielonej infrastruktury to ciągi pieszo-rowerowe, gdzie dochodzi do konfliktów z 

pieszymi. Drogi dla rowerów również poprowadzone są w sposób konfliktujący z pieszymi. Znaczna 

część wydzielonej infrastruktury posiada nawierzchnię z kostki brukowej, która jest nieprzyjazna dla 

rowerów. Projektanci przy projektowaniu tej infrastruktury nie pamiętają o tym, że rowerzysta może 

poruszać się w różnych relacjach i w ten oto sposób powstają tak zwane punkty teleportacyjne, 

gdzie rowerzysta nie możliwości dojechania do celu. 

 

Jednym z powodów takiego stanu jest nastawienie władz miasta do ruchu rowerowego. Rządzący 

uznają, że rower służy tylko i wyłącznie do rekreacji, nie zaś do transportu. W Kielcach nie ma rów-

nież uchwalonych tzw. „standardów rowerowych”, które zawierają dobre praktyki i narzucają pro-

jektantom, by zwracali uwagę na ruch rowerowy. Miasto Kielce planuję budowę kolejnych odcinków 

infrastruktury rowerowej z funduszów ZIT, ale biorąc po uwagę jakość dotychczasowych inwestycji, 

mogą to być kolejne bezużyteczne odcinki. 

 

Skutecznym sposobem na rozwój ruchu rowerowego jest rower miejski - zwiększa on ilość użyt-

kowników rowerów na ulicach dzięki czemu rowerzyści stają się widoczni dla innych uczestników 

ruchu. Dzięki temu większa liczba osób zaczyna zwracać uwagę na stan infrastruktury rowerowej. 

Władze Kielc jasno określiły, że nie mają zamiaru tworzyć takiego systemu - ewentualnie kilka stacji, 

gdzie - jak zaznaczył prezydent - będzie można zaparkować samochód, pojeździć sobie rowerem po 

mieście i wrócić do tego samego miejsca. Przedstawione rozwiązanie nie ma nic wspólnego z ideą 

roweru miejskiego, który z założenia ma służyć celom transportowym a nie rekreacyjnym.  

 

Ważnym elementem infrastruktury rowerowej są miejsca do parkowania rowerów. Tu Kielce wypa-

dają średnio, przy czym w centrum jest z tym o wiele lepiej - na ulicy Sienkiewicza można znaleźć 

wiele miejsc do zaparkowania roweru przy porządnych stojakach. Poza centrum znaczna część sto-

jaków to niestety tzw. „wyrwikółka”, które nie zapewniają odpowiedniego bezpieczeństwa dla ro-

weru. 

Pozytywem jest możliwość przewożenia roweru w autobusach - nie potrzebny jest do tego dodatkowy 

bilet. Wystarczy, że w autobusie jest miejsce i możemy do niego wsiąść z naszym rowerem. 

 

 

6. Infrastruktura lotnicza 

 

Lotnisko Aeroklubu Kieleckiego w Masłowie 

Lotnisko  w  Masłowie,  jest  obiektem  niewielkim,  o  ograniczonych  możliwościach rozwoju.  

Może  jednak  pełnić  funkcję  portu  lotniczego  dla  lotów  czarterowych  realizowanych  niewielkimi    

kilkunastoosobowymi    samolotami.    Gdyby  zaistniała uzasadniona potrzeba mogłoby ono również 

obsługiwać stałe loty kursowe realizowane  tego rodzaju samolotami.  

 

 

 

Plany budowy lotniska w Obicach 
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Realizacja tego projektu byłaby bardzo droga. Patrząc na doświadczenia miast takich jak  Lublin czy 

Radom widać że nie ma tam wystarczającej ilości pasażerów korzystających z  nowo  wybudowanych  

portów  lotniczych,  a  lotniska  te  generują  dla  właścicieli  spore  koszty bieżącego utrzymania. 

W związku z tym należy przyjąć że analogicznie również Regionalny  Port  Lotniczy  w  Obicach  

byłby  inwestycją  nietrafioną,  mają  charakter marnotrawstwa środków zarówno na etapie budowy 

jak i późniejszego utrzymania.  

 

Port Lotniczy w Radomiu  –perspektywa wykorzystania przez mieszkańców Kielc 

 Istniejący obecnie Port Lotni czy w Radomiu jest dość słabo wykorzystywany. Szansą dla naprawy 

takiego stanu rzeczy mogłaby być współpraca samorządów Kielc i Radomia dla wspólnego utrzy-

mania tego obiektu. Odległość Kielc od Radomia jest niewielka (około 80 km), ponadto oba miasta 

łączy droga S7, w najbliższej przyszłości będzie oddany ostatni  niegotowy jeszcze odcinek od Skar-

żyska - Kamiennej do Radomia. Istnieje także dosyć  dogodne połączenie kojejowe obu miast (czas 

przejazdu waha się w okolicach 1h). 

 

Pozostałe lotniska 

Dla  mieszkańców  Kielc  i  najbliższych  okolic  niezłą  opcją  jest  także  korzystanie  z  Lotniska  

w  podkrakowskich  Balicach.  Odległość  (ok.130 km)  nie  stanowi  wielkiego  problemu, również 

na tym szlaku powstająca droga ekspresowa S7 sprawia że dystans  ten tym bardziej nie wydaje się 

duży. Połączenie kolejowe Kielc z Krakowem jest dobre i  realizowane (inaczej niż w przypadku 

Radomia) także przez pociągi regionalne zatrzymujące  się  w  mniejszych  miejscowościach.  Port  

Lotniczy  w  Balicach  wydaje  się  szczególnie  dogodny  do  korzystania  dla  mieszkańców  połu-

dniowo - zachodnich  powiatów  Województwa  Świętokrzyskiego  (jak  jędrzejowski,  pińczowski  

czy  kazimierski). Jednakże również  dla mieszkańców Kielc i powiatu  kieleckiego stanowi on opcję 

mogącą  uzasadniać odstąpienie od budowy własnego portu lotniczego. Oprócz tego niektóre bardzo 

dalekie loty realizowane są z Polski tylko z Lotniska  im. F. Chopina w Warszawie, także i w tym 

przypadku nie ma problemu z połączeniem ani nadmierną odległością, biorąc pod uwagę że wiele 

bliższych europejskich lotów może  być realizowanych z portów lotniczych położonych bliżej Kielc.  

 
Zdjęcie nr 5. Drogowa dostępność czasowa do lotnik w Polsce 

 
 

 
Zdjęcie nr 6. strefa czasu dojazdu poniżej 60 minut do Kielc 
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Opis do map 

W   celu   uwierzytelniania   informacji   wykonano  mapę  prezentującą strefę czasu dojazdu przez 

osoby podróżujące samochodem (mapa izochron).  Czas  połączenia  autobusowego  na  trasie  

Kielce- Radom  waha  się  pomiędzy  55min  a  1h35min (dane wg połączeń wyszukiwanych poprzez 

portal e-podróżnik.pl). 

Za kryterium oceny wygodnej dostępności drogowej przyjęto czas jednej godziny dla  osób rozpo-

czynających swoją podróż z Kielc. Na tej postawie można jasno stwierdzić, że  najbliższym lotni-

skiem, z którego pasażerowie mogą dokonać przelotu jest wybudowany w 2014  roku port lotniczy 

Radom S. A.  

 

Port lotniczy w Krakowie znajduje się poza strefą czasu dojazdu do 60 minut. W tym  przypadku 

szacunkowy czas dojazdu z Kielc powinien wynieść 1,5 do 2 godzin. Jednak  zakończenie  budowy  

odcinka  drogi  ekspresowej  S7  w  kierunku   Krakowa   pozwoli  

znacząco ograniczyć czas dojazdu.  Kielce będąc położone na trasie łączącej główne miasta Polski 

(Kraków, Warszawa)  w  chwili  obecnej  posiada  już  wygodne  połączenia  zarówno  w  transporcie  

kołowym jak i kolejowym. 

7. Infrastruktura rekreacyjna 
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W Kielcach stan infrastruktury rekreacyjnej można ocenić jako średni. W kontekście samej części 

rekreacyjnej w Kielcach nie brakuje miejsc, które mogą zainteresować turystów. W samym centrum 

miasta znajduje się wiele miejsc wartych zwiedzenia oraz pomników upamiętniających szcze-

gólne wydarzenia. Miasto posiada również bogatą ofertę lokali gastronomicznych różnego rodzaju.  

Na Placu Artystów często można zauważyć elementy wystaw artystycznych oraz eventów o znacze-

niu międzynarodowym, co dodatkowo czyni Kielce bardziej otwartym miastem na turystów nie tylko 

z Polski. Wystawy i konstrukcje można również oglądać na kieleckim Rynku, który pełni również 

rolę głównego ośrodka lokali gastronomicznych. 

 

Na terenie miasta znajdują się następujące rezerwaty przyrody: Kadzielnia, Biesak-Białogon, Wietrz-

nia, Karczówka oraz Ślichowice. Miasto na przestrzeni ostatnich lat dokonało rewitalizacji oznako-

wań szlaków turystycznych tylko niektórych z nich. Z pozyskanych środków przeznaczono więk-

szość na rewitalizację Kadzielni oraz Karczówki.  

 

Poprawiony został stan techniczny infrastruktury turystycznej oraz oznakowanie szlaków turystycz-

nych. Na terenie rezerwatu Biesak-Białogon, który jest częścią historycznej Kawetczyzny oznako-

wanie szlaków jest miejscami nieczytelne oraz niewyraźne. Stan techniczny infrastruktury turystycz-

nej w pozostałych rezerwatach można ocenić na zły. Najbardziej widoczne są braki w odpowiednim 

zagospodarowaniu terenu na Wietrzni oraz Ślichowicach. 

 

Informacja turystyczna w Kielcach jest uboga. Brakuje oficjalnych przewodników po mieście, 

które mogłyby być szeroko dostępne na dworcach i centrach przesiadkowych. 

 

 

8. Infrastruktura sportowa 

 

Miasto Kielce ma bardzo duży potencjał w dziedzinie sportu. Przez niektórych określane jest jako 

stolica polskiej piłki ręcznej – z powodu krajowych, jak i międzynarodowych sukcesów lokalnej dru-

żyny Vive. Najpopularniejszymi dziedzinami w Kielcach są właśnie piłka ręczna oraz piłka nożna. Z 

drugiej dziedziny promocję dla miasta zapewnia Korona Kielce, piłkarski klub sportowy, który od 

kilkunastu lat niemal bez przerwy występuje w najwyższej klasie rozgrywek piłki nożnej w Polsce. 

Te dwie drużyny korzystają z obiektów MOSiR, na których odbywają się rozgrywki sportowe. Vive 

Kielce występuje przy ulicy Bocznej - na Hali Legionów.  

 

Korona Kielce gości przeciwników na stadionie Kolporter Arena przy ulicy Ściegiennego. Oba 

obiekty stoją na wysokim poziomie technicznym oraz spełniają wszystkie międzynarodowe normy 

w zakresie budownictwa sportowego. Dzieli je również niewielka odległość – oba są usytuowane 

w tej samej części miasta. Do Hali Legionów przy ulicy Bocznej ciężko trafić, ponieważ nie ma od-

powiedniego oznakowania. Stadion Korony jest oznakowany i lecz nie posiada odpowiedniej prze-

strzeni parkingowej. W najwyższej klasie rozgrywek występuje także siatkarski klub -  Effector 

Kielce, który także korzysta z Hali Legionów. 

 

Dla miłośników i miłośniczek innych dyscyplin sportowych Kielce posiadają równie ciekawą ofertę. 

Istnieje pełen wybór siłowni oraz studio fitness, jak również czynne cały rok są baseny miejskie: 

Foka, Orka, Mors, Delfin i Jurajska. Na terenie Kielc znajdują się również hale sportowe (w tym 

jedna Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Żytniej, która służy również jako obiekt rekreacyjny, gdzie 

organizowane są koncerty). 

 

 

 
Zdjęcie 7. Hala Legionów podczas meczu 
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Źródło: vtkkielce.pl 

 

 

Od kilku lat działa również kilka plenerowych siłowni miejskich dostępnych dla wszystkich nieod-

płatnie. Mimo bogatej oferty sportowej, tak samo, jak w przypadku problemu, który występuje w za-

gadnieniu infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, brak konkretnego przewodnika po tych miejscach. 

Często mieszkańcy i mieszkanki Kielc nie wiedzą, że te konkretne obiekty znajdują się na terenie 

miasta. W celu aktywizacji Kielczan i Kielczanek w dziedzinie sportu potrzebna jest inwentaryzacja 

obiektów sportowych na terenie miasta, sporządzenie konkretnego przewodnika oraz ich szersze 

oznakowanie, jak również większy nacisk na ich promocję. 

 

 

9. Baza hotelowa w Kielcach i najbliższej okolicy 
 

W Kielcach i miejscowościach na obrzeżach miasta znajduje stosunkowo dużo hoteli, zapewniają-

cych miejsca noclegowe turystom czy też osobom robiącym interesy w okolicy.  

W Dąbrowie pod Kielcami znajduje się jedyny w okolicy hotel pięciogwiazdkowy Odyssey ClubHo-

tel Wellness & SPA. Czterema gwiazdkami może pochwalić się Qubus Hotel zlokalizowany w Kiel-

cach przy ulicy Składowej, a więc bardzo blisko centrum czy Binkowski w Parku Baranowskim. 

Dużo jest w Kielcach Hoteli trzygwiazdkowych, są to m.in. Hotel Dal przy ulicy Piotrkowskiej, Hotel 

Kongresowy przy al. Solidarności (dawniej Exbud-Skanska) czy Hotel Tęczowy Młyn położony przy 

ulicy Zakładowej, bardzo blisko Targów Kielce. Również trzy gwiazdki posiada Hotel Ameliówka 

w Mąchocicach w gminie Masłów, którego lokalizacja czyni świetną bazą wypadową do pieszych 

wędrówek po górach świętokrzyskich. 

 

Spośród hoteli dwugwiazdkowych warto wymienić mający długie tradycje Hotel Bristol przy ulicy 

Sienkiewicza, czy Hotel Leśny Dwór położony wśród lasów kieleckiego stadionu przy ulicy Szcze-

paniaka. Po jednej gwiazdce mają Hotele; Arkadia przy ulicy Urzędniczej czy Stella na ulicy Kra-

kowskiej.  

 

Biorąc pod uwagę że Kielce nie stanowią bardzo znaczącego celu wycieczek turystycznych, istnie-

jąca baza noclegowa wydaje się w zupełności wystarczająca w stosunku do potrzeb. Baza hotelowa 

dopasowana jest do potrzeb ośrodka targowego. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie istniały Targi 

Kielce to w stolicy regionu nie mielibyśmy tak szerokiej oferty noclegowej.  

 

10. System identyfikacji wizualnej w Kielcach 
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Miasto Kielce nie ma spójnej strategii promocyjnej i turystycznej dotyczącej oznakowania atrakcji 

turystycznych czy sportowych. Większość działań związanych z oznakowaniem takich miejsc jest 

podejmowana ad hoc, przy okazji remontu dróg czy otwarcia nowych obiektów.  W mieście można 

zauważyć wiele zdewastowanych drogowskazów, a te które są w dobrym stanie, często różnią się od 

siebie np. odcieniem brązu czy typem czcionki.  Drogowskazy są zazwyczaj umieszczane po prawej 

stronie drogi na osobnych słupach, które często są przysłonięte przez drzewa i inną roślinność. 

Rzadko wykorzystuje się tablice drogowe umieszczane nad jezdnią przy dużych skrzyżowaniach. 

Dostęp do niektórych obiektów jest zupełnie nie oznakowany od strony głównych ulic, jak np. do 

Hali Legionów, Stadionów MOSIR (przy ul Szczepaniaka czy Lekkoatletycznego), rezerwatu Śli-

chowice i wielu innych.  Nie ma też spójnej wizualizacji znaków drogowych, które informowałyby 

o atrakcjach. Słabo lub wcale oznakowane są pływalnie czy lodowiska. Najlepiej z tych atrakcji wy-

padają tablice informujące o stokach narciarskich, choć i te nadają się do poprawy. Swoje drogo-

wskazy powinny zyskać takie obiekty użyteczności publicznej jak biblioteki (wojewódzka i miej-

skie), urzędy z wyszczególnieniem wydziałów itd. itp. 

 

Atrakcje i obiekty w samym centrum Kielc wydają się być zupełnie pominięte z oznakowania. Po-

tencjalni turyści w  centrum nie mają żadnej informacji, w których kierunku można udać się do 

Rynku, Placu Artystów, Bazyliki Katedralnej, Parku Miejskiego czy Pałacu Biskupów Krakowskich. 

Nie istnieją oznakowania muzeów w centrum. Jednym z nielicznie oznakowanych miejsc jest kom-

pleks Wzgórza Zamkowego (jako jedyny w dwóch językach) - oznakowania na rondzie  Giedroycia, 

ul. Paderewskiego i Staszica. Na samym rynku nie ma żadnego oznakowania, a jest to centralny punkt 

miasta. Powinny się tam znaleźć drogowskazy z odległościami do najbliższych atrakcji w mieście. 

Mogłyby też znaleźć się drogowskazy skierowane na miasta partnerskich Kielc z podaniem odległo-

ści w km wzorem innych Miast. Bardzo źle oznakowane są parkingi w centrum. Oznakowanie naj-

większego parkingu na pl. Konstytucji zarządzanego przez PUK jest nieczytelne. Istnieje tylko jedna 

tablica od al. IX Kielc od strony szpitala, która informuje o tym krytym parkingu. Mogłyby się poja-

wić wyświetlacze z ilością wolnych miejsc, takie rzeczy pozytywnie zachęcają kierowców do wjazdu 

do centrum Miasta. 

 

Najlepiej oznakowanym obiektem w  Mieście wydają się być, i słusznie, Targi Kielce. Dojazd do 

nich jest oznakowany z każdej drogi wlotowej do Kielc a także z obwodnicy w ciągu DK nr 7. Jest 

to bardzo ważny obiekt międzynarodowy, które ma oznakowanie na swoją miarę. Jednak regularnych 

gości z zewnątrz mają także obiekty przy ul. Bocznej i Ściegiennego – średnio co 1-2 tygodnie przy-

jeżdżają tu przyjezdne drużyny i ich kibice, z którymi Vive Tauron, Korona czy Effector mierzą się 

na sportowych arenach. Ani z dróg wylotowych ani  obwodnicy nie dowiemy się, którędy najszybciej 

się do tych obiektów dostać. W wielu krajach w Polsce, takie obiekty jak np. Ergo Arena, czy Stadion 

Narodowy są oznakowane na głównych arteriach miast, a także obwodnicach. Nic nie stoi na prze-

szkodzie aby oznakowanie „Hala Legionów” czy „Kolporter Arena” pojawiło się także w Kielcach.   

 

Pozytywną rzeczą w ostatnim czasie było pojawienie się oznakowania szlaku rowerowego Green 

Velo, który jest widoczny w przestrzeni miejskiej. W podobnym standardzie mogą być oznakowane 

inne drogi rowerowe mieście. 

 

Kolejnym zaniedbanym aspektem jest oznakowanie tras pieszych w kieleckich lasach, np. wokół Te-

legrafu czy Pierścienicy. Trochę lepiej jest wokół Karczówki i pobliskich wzniesień – tam istnieją 

tablice informacyjne itp. Choć oznakowanie tras turystycznych jest bardziej złożoną sprawą, to przy 

wejściach do lasów od strony ulic, mogłyby się pojawić tabliczki informujące o długości trasy w 

minutach/godzinach podobnie jak jest np. Parkach Narodowych. Zwiększyłoby to atrakcyjność takich 

miejsc. Warto też pomyśleć nad lepszym oznakowaniem węzłów przesiadkowych i komunikacyjnych 

(dworzec kolejowy i autobusowy, węzeł Żytnia itd.). Warto też przyjrzeć się dostępności komunika-

cyjnej atrakcji w mieście, pod kątem pojazdów prywatnych jak i komunikacji miejskiej i rowerowej. 
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Największym problemem wydaje się być brak spójności oznaczeń. Potrzebne jest stworzenie systemu 

identyfikacji wizualnej atrakcji w mieście. Na takich oznaczeniach powinny znaleźć się też nazwy 

dzielnic i osiedli Miasta. 

 

To oczywiście ogólna diagnoza systemu identyfikacji wizualnej w Kielcach. Do sporządzenia do-

kładnego raportu potrzebny jest audyt, który wskaże stan oznakowania i przedstawi propozycje 

zmian. Dobre oznakowanie jest podstawą do ułożenia strategii promocyjnej miasta i ściągania tury-

stów. 

 

 

11. Infrastruktura edukacyjna 

 

W Kielcach oprócz budynków szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które są 

w większości w dobrym stanie technicznym, istnieje bardzo dobre zaplecze dla szkolnictwa wyższego. 

Związane to jest z ogromnymi dotacjami unijnymi na budowę i modernizację kampusów Politechniki 

Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dzięki temu te uczelnie publiczne znacznie 

podniosły swój poziom infrastrukturalny. Obiekty Politechniki mają tą korzyść, że są wszystkie w 

jednym miejscu (wydziały, obiekty sportowe, domy studenckiej, administracja, dzięki temu terenu 

między ul. Warszawską, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i Solidarności można nazwać 

miasteczkiem studenckim. Uniwersytet dąży do przeniesienia większości obiektów na 

ul. Świętokrzyską, budując nowy obiekty. Oprócz tego modernizuje obecne budynki (Rektorat przy 

ul. Żeromskiego czy Wydział Pedagogiczny i Artystyczny przy ul. Krakowskiej). Po odnowieniu są 

także domu studenta przy ul. Śląskiej. Z planowanych inwestycji oświatowych warto wymienić 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, które powstanie przy ul. Olszewskiego. Miasta na bieżąco 

modernizuje budynki szkolne, ocieplając je, dobudowując hale sportowe lub boiska szkolne. 
 

Zdjęcie nr 8. Biblioteka UJK w Kielcach 

 
Źródło: radio.kielce.pl 

12. Infrastruktura mieszkalna  
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Kielce nie odbiegają infrastrukturą mieszkalną od innych miast podobnej wielkości. Stare kamienice 

w centrum są systematycznie odnawiane, w zależności od funduszów prywatnych właścicieli lub 

wspólnot mieszkaniowych. W pozostałych częściach miasta mamy mieszane budownictwo jedno i 

wielorodzinne, lecz przez brak planowania przestrzennego w ubiegłym stuleciu, wiele osiedli to 

hybrydy domków jednorodzinnych i bloków co powoduje brak ładu przestrzennego. Problemem jest 

także termomodernizacja bloków powstałych głownie w latach 70-tych ubiegłego wieku. Z 

"przejedzonej", jednolitej szarości osiedla przechodzą na malowane na pastelowe kolory elewacje, 

nie zaplanowane przez profesjonalistów tylko subiektywną ocenę mieszkańców. Dotyczy to zarówno 

spółdzielni jak i wspólnot mieszkaniowych. Brak współpracy w planowaniu kolorystyki osiedla 

przynosi bardzo negatywne skutki wizualne. Dobrym przykładem jest jednak osiedle Czarnockiego, 

które zostało zmodernizowane w tej samej stonowanej kolorystyce.  

 

Nowe osiedla wielorodzinne powstają zarówno w centrum jak i na obrzeżach Miasta, najwięcej 

w rejonie zachodnim (os. Ślichowice). Budownictwo jednorodzinne w granicach miasta rozwinęło 

się najbardziej na północy (os. Dąbrowa). Władze Kielc późno rozpoczęły na poważnie uchwalanie 

planów zagospodarowania przestrzennego i planowanie nowych osiedli, przez co zjawiska 

suburbanizacji nie udało się zatrzymać w granicach miasta. Konsekwencją jest odpływ mieszkańców 

oraz podatków do sąsiednich gmin, mimo że na terenie Miasta są tereny pod budownictwo 

jednorodzinne, z dala od zgiełku śródmieścia. W ostatnich latach widzimy  trend powrotu do 

mieszkania jak najbliżej Centrum. To przekłada się na wiele inwestycji mieszkaniowych 

w Śródmieściu lub w jego okolicy. Już dzisiaj jednak trzeba przewidywać kolejną falę przeprowadzki 

poza Centrum. Dobrym przykładem jest zaplanowane osiedle Dąbrowa II.  

 

 

13. Infrastruktura inwestycyjno - biznesowa 

 

Na terenie miasta istnieje parę prywatnych centrów biznesowych, najstarszym jest Kieleckie Centrum 

Biznesu przy ul. Solidarności. Z nowszych prywatnych inwestycji warto wspomnieć o Stacji Biznesu 

przy ul. Zagnańskiej. W ścisłym Centrum Miasta  w ostatnich latach powstała wysokiej klasy 

przestrzeń biurowa przy al. IX Wieków Kielc. Tego typu inwestycje zależne są od warunków 

rynkowych. Do największych kompleksów skupionych w rękach jednej firmy zaliczyć trzeba 

"Golden Tower" spółki Kolporter oraz biurowce Echo Investment przy ul. Solidarności.  

 
Zdjęcie nr 9. Brama Kieleckiego Parku Technologicznego 

 
Źródło: kielce.wyborcza.pl 

Największą publiczną strefą inwestycyjną jest Kielecki Park Technologiczny przy ul. Olszewskiego. 

Zbudowany ze środków unijnych kompleks biurowo-inwestycyjny jest częścią Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Starachowice. Większość nowych inwestorów lokuje tam biura i inwestycje ze 
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względu na preferencyjne warunki i instytucje otoczenia biznesu. W planach miasta jest budowa 

wysokiej jakości przestrzeni biurowych przy ul. Leśnej, w ramach partnerstwa publiczno - 

prywatnego.  Władze Kielc przez lata powtarzały, że jeśli przyjedzie potencjalny inwestor to znajdą 

mu miejsce, uzbroją teren itd. Jednak ta polityka raczej nie ściągnęła wiele inwestycji. Zdaje się to 

jednak zmieniać i urzędnicy rozumieją, że na przygotowanym terenie inwestycyjnym z planem 

zagospodarowania, drogą dojazdową i dobrą komunikacją chętniej lokują się firmy. A najlepszym 

przykładem jest wspomniany Kielecki Park Technologiczny. 

 

Mimo niewielkich przestrzeni biznesowych w mieście, Kielce są drugim w Polsce ośrodkiem 

targowo-wystawienniczym. Targi Kielce, dzięki inwestycjom unijnym rozbudowały przestrzeń 

wystawienniczą i konferencyjno-kongresową, dzięki czemu umocniły się na rynku. Jednak kolejne 

inwestycje są potrzebne. W szczególności te komunikacyjne, zapewniające szybki dostęp do Targów 

dla biznesu międzynarodowego. Przy okazji rozwoju Targów często mówi się o wspominanym w tym 

raporcie lotnisku dla Kielc. Oddalające się perspektywa budowy Portu w Obicach zmusiła Targi do 

nawiązania współpracy z lotniskiem w Radomiu, które po modernizacji drogi krajowej nr 7 będzie w 

zasięgu 45 minut od Targów. 

 

 

14. Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych 

 

Poziom infrastruktury dla osób niepełnosprawnych w Kielcach jest średni. Większość budynków 

użyteczności publicznej jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych, a wszystkie nowe budynki 

czy to publiczne czy prywatne budowane są zgodnie z wymogami ustawowymi, dzięki czemu nie 

powstają kolejne bariery. Standardem dla nowych budynków jest płaski teren wokół, oraz 

umiejscowienie miejsc parkingowych - tzw. kopert jak najbliżej wejścia do budynku. Podczas 

rewitalizacji Centrum Miasta, zniknęły z ulic w śródmieściu krawężniki (np. na ul. Sienkiewicza, 

Małej i Dużej a także w Rynku.) No nowo wybudowanych peronach autobusowych pojawiły się 

specjalnie płyty chodnikowe dla osób niewidomych, co podniosło znacznie dostępność komunikacji 

publicznej dla niepełnosprawnych. Warto przy okazji wspomnieć o systematycznej zmianie taboru 

miejskich autobusów, dzięki czemu zdecydowana większość jest przystosowana do przewozu osób 

na wózkach inwalidzkich. Nadal jednak jeżdżą po Kielcach autobusy wysokopodłogowe - takimi 

kursami osoba na wózku nie przejedzie. Podobnie jak taborem busów prywatnych.  

 

Problemem są bariery architektoniczne w wielu lokalach usługowo-handlowych. W szczególności w 

Centrum Miasta, mimo dostosowaniu dróg i chodników, do wielu sklepów na parterze można się 

dostać pokonując 2-3 schodki. Niestety "pod górkę" w przenośni i dosłownie robi się w mieście dla 

niepełnosprawnych podczas projektowana niektórych ulic i rozwiązań komunikacyjnych. Powstały 

kładki i tunele dla pieszych,  które teoretycznie są dostosowane do poruszania się na wózka 

inwalidzkich. W praktyce jednak zniechęcają do ich korzystania z powodu znacznie wydłużonej drogi 

dojścia, lub zmuszania niepełnosprawnych do znacznego wysiłku fizycznego. Wyjątkiem jest kładka 

nad ul. Źródłowo gdzie są windy. Jednak są one systematycznie niszczone przez wandali.  

 

W Kielcach od wielu lat jest planowane powstanie Centrum Osób Niepełnosprawnych. Taka 

inwestycja jest wpisana w program rewitalizacji miasta. Jednak brak zapewnienia finansowania dla 

tej inwestycji odracza ją w czasie.  

 


