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Redakcja: Za nami pierwsze tygodnie funkcjonowania 

Komunikacji Uzdrowiskowej. Czy uważa Pan, że to 

przedsięwzięcie zdaje egzamin?      

 

Dariusz Reśko: Zdecydowanie tak. Przypomnę, że    

naszym podstawowym celem było wprowadzenie ulgo-

wych biletów dla emerytów i rencistów. Cel ten został 

osiągnięty. Komunikacja Uzdrowiskowa oferuje upraw-

nionym zniżki na wszystkich swoich liniach.    

 

Redakcja: To prawda. Ale część prywatnych przewoźni-

ków również wprowadziła ulgi dla emerytów i rencistów.  

 

Dariusz Reśko: Istotnie, tak się stało. Utworzenie na-

szej komunikacji wywołało reakcję ze strony konkuren-

cji, która także obniżyła ceny. Wytworzyła się tym sa-

mym bardzo korzystna sytuacja dla emerytów i renci-

stów. Jestem niezmiernie zadowolony z tego faktu. 

Warto jednak pamiętać, że inni przewoźnicy zaczęli 

stosować preferencyjne stawki dopiero wtedy, gdy Gmi-

na uruchomiła własną komunikację. 

 

Redakcja: W takim razie, może trzeba było tę sprawę 

załatwić inaczej. Zamiast tworzyć własny projekt, czy 

nie lepiej było po prostu porozumieć się z prywatnymi 

przewoźnikami, żeby to oni wprowadzili ulgi?  

 

Dariusz Reśko: Owszem, czyniliśmy takie starania.   

Rozmowy na ten temat z przedstawicielami przewoźni-

ka, który obsługuje najważniejsze linie na terenie Gmi-

ny, trwały blisko dwa lata. Nie przyniosły jednak żadne-

go rezultatu. Nie mogliśmy dłużej marnować czasu. 

Jestem przekonany, że utworzenie własnej komunikacji 

było konicznością. To był jedyny sposób na rozwiązanie 

problemu braku zniżek dla emerytów i rencistów.  

 

Redakcja: W poprzednim wywiadzie wspominał Pan,    

że pomysł utworzenia Komunikacji Uzdrowiskowej nie 

wszystkim się podoba, że istnieją pewne zagrożenia dla 

tego projektu. Czy te obawy potwierdzają się?  

 

Dariusz Reśko: Wszystko wskazuje na to, że się        

potwierdzają. Już w pierwszym dniu funkcjonowania 

komunikacji nasz bus miał tajemniczą awarię, która 

unieruchomiła go na kilka godzin. Ktoś może powie-

dzieć, że to nic nadzwyczajnego, bo przecież każdy po-

jazd ma prawo się zepsuć. Jednak dziwnym trafem je-

den z redaktorów poczytnej gazety z Krakowa miał 

czas by osobiście pofatygować się do Krynicy i zrobić 

zdjęcie holowanego pojazdu przed bazą MPGK. Na-

stępnego dnia w tejże gazecie ukazał się zjadliwy arty-

kuł opisujący „falstart” Komunikacji Uzdrowiskowej. 

Przypadek? Nikt mu nie dał znać, że w Krynicy szykuje 

 

Rozmowa z Dariuszem Reśko Rozmowa z Dariuszem Reśko Rozmowa z Dariuszem Reśko ---   Burmistrzem KrynicyBurmistrzem KrynicyBurmistrzem Krynicy---Zdroju Zdroju Zdroju    

na temat funkcjonowania komunikacji uzdrowiskowej na temat funkcjonowania komunikacji uzdrowiskowej na temat funkcjonowania komunikacji uzdrowiskowej  
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się „sensacja”? Być może. Ale niedługo potem bus po-

nownie zostaje unieruchomiony, tym razem na kilka 

dni. Po specjalistycznych oględzinach okazuje się, że 

tak naprawdę nic się nie zepsuło, a jedynie coś uległo 

przestawieniu w układzie elektronicznym. Samo z sie-

bie? Być może, chociaż ekspert stwierdził, że to mało 

prawdopodobne.  

 

Redakcja: Rzeczywiście, wygląda to trochę dziwnie.    

Ale nie można jeszcze wykluczyć, że to czysty zbieg  

okoliczności.  

 

Dariusz Reśko: To prawda. Wiem, że zarówno kierowcy, 

jak i pracownicy MPGK dbają o ten pojazd tak, jak o 

własne. Jednak nie chodzi tylko o awarie. Przeciwko 

komunikacji podejmowane są także inne działania. 

Regularnie nasyłane są kontrole z Inspekcji Ruchu Dro-

gowego, a w ostatnim czasie do Urzędu oraz MPGK 

wpłynęły pisma z żądaniami udostępnienia wszelkich 

dokumentów dotyczących utworzenia komunikacji. Nie 

jest tajemnicą, że złożyły je osoby udzielające się ak-

tywnie w kręgach miejscowej opozycji. W jakim celu? 

Czy chcą się dowiedzieć, jak się uruchamia takie przed-

sięwzięcie? Bardzo w to wątpię. Raczej chodzi o to, by 

sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędu w całej procedu-

rze. 

 

Redakcja: Czy taki błąd mógłby stanowić pretekst       

do podjęcia działań zmierzających do zlikwidowania        

Komunikacji Uzdrowiskowej? 

 

Dariusz Reśko: Zdecydowanie tak. 

 

Redakcja: Czym by to mogło skutkować? 

 

Dariusz Reśko: Zapewne wrócilibyśmy do stanu, jaki 

był przed wprowadzeniem komunikacji. Wszyscy wie-

my, że z pewnymi drobnymi wyjątkami, przewoźnicy 

obsługujący teren naszej Gminy nie stosowali wówczas 

zniżek na przejazdy dla emerytów i rencistów. Proszę 

się jednak nie obawiać. Zapewniam, że nie dopuszczę 

do zlikwidowania komunikacji. 

 

Redakcja: W ostatnim wywiadzie zapowiadał Pan    

możliwość rozszerzenia ulg na przejazdy Komunikacją 

Uzdrowiskową. 

 

Dariusz Reśko: Zapowiadałem i tak się stało.               

Od 5 kwietnia emeryci i renciści jeżdżą naszym busem 

za złotówkę, a wszyscy pozostali pasażerowie za 2 zło-

te. Dalsze działania zmierzające do rozwoju komunika-

cji zostaną podjęte niebawem. 

 

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę.  
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T rwa dobra passa krynickiego samorządu w zakresie 

pozyskiwania środków zewnętrznych na remont 

infrastruktury drogowej. Po kilku miesiącach starań 

zapadła decyzja o przyznaniu Gminie dotacji w wys.      

1 miliona 250 tys. zł na remont ulicy Słonecznej w Kry-

nicy-Zdroju. W dniu 19 lutego na ręce Burmistrza wpły-

nęła promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 

zapewniająca finansowanie zadania ze środków prze-

znaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Prace na ulicy Słonecznej ruszą niebawem i potrwają 

około 30 dni. Obejmować będą wymianę nawierzchni 

ulicy oraz chodnika na odcinku o długości blisko 500 

metrów. Wykonany też zostanie kapitalny remont kana-

lizacji opadowej. Inwestycja zrealizowana zostanie przy 

niewielkim udziale środków własnych.  

Wizualizacja nowej sali gimnastycznej w Tyliczu na podstawie projektu  mgr inż. arch. Mirosława Trzupka  - Biuro Projektów TRZ 

(RED) 

Kolejna milionowa dotacja na remont infrastruktury drogowej w uzdrowiskuKolejna milionowa dotacja na remont infrastruktury drogowej w uzdrowiskuKolejna milionowa dotacja na remont infrastruktury drogowej w uzdrowisku  

B urmistrz Dariusz Reśko zapowiedział, że jeszcze   

w tym roku przy szkole podstawowej w Tyliczu    

powstanie nowoczesna sala gimnastyczna. Warunki,   

w jakich dotychczas odbywają się lekcje wychowania 

fizycznego w tej szkole obrazują zamieszczone poniżej 

zdjęcia. Nowa sala gimnastyczna będzie obiektem jed-

nokondygnacyjnym, parterowym i niepodpiwniczonym  

o wymiarach 12 x 24 m, z zapleczem. Dostęp do sali 

odbywać się będzie poprzez osobne wejście z zewnątrz 

budynku lub poprzez połączenie (przewiązkę) z istnieją-

cego budynku szkoły. Wewnątrz zaplanowano wykona-

nie dwóch pełnowymiarowych pól do gry w siatkówkę i 

koszykówkę oraz 2 mini boiska do koszykówki.             

W skład zaplecza wchodzić będą szatnie i umywalnie 

dla dzieci wraz z toaletami, pokój nauczycielski oraz 

magazyn sprzętu sportowego. Powierzchnia sali pozwa-

la na jednoczesne korzystanie z niej przez dwie klasy 

szkolne (60 osób). Planowany termin oddania obiektu 

do użytku przypada w drugiej połowie roku. Przetarg 

wygrała firma z Tarnowa, która zaoferowała cenę 

1.584.498,30 zł.  
(RED) 

Sala gimnastyczna w TyliczuSala gimnastyczna w TyliczuSala gimnastyczna w Tyliczu 

Fot. J. Kieblesz Fot. J. Kieblesz 
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(JG) 

W  dniach 18-23 marca 2014 r. w hali widowisko-

wo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-

acji w Krynicy-Zdroju odbyły się Mistrzostwa Świata Ko-

biet U18 Dywizji IQ w hokeju na lodzie. W turnieju 

udział wzięły reprezentacje: Austrii, Chin, Kazachstanu, 

Włoch i Polski. W składzie reprezentacji Polski wystąpiły 

trzy kryniczanki: Aneta Cygan, Daniela Szeląg i Karolina 

Szewczyk, które pokazały się z bardzo dobrej strony. 

Rywalizację i awans do wyższej grupy rozgrywkowej wy-

walczyła reprezentacja Austrii, która wygrała wszystkie 

mecze. Polki z bilansem trzech zwycięstw i jedną poraż-

ką zajęły drugie miejsce w Mistrzostwach, co przyjęto 

za sukces młodej reprezentacji. 
 

Wyniki reprezentacji Polski: 

Polska – Włochy           2:1 po rzutach karnych 

Kazachstan – Polska   1:4 

Polska – Austria           1:3 

Chiny – Polska              3:6  

bramki: Cygan – 2, Szeląg – 1.  
 

Nagrody i wyróżnienia: 

Puchar Fair Play – Chiny 

Najlepsze zawodniczki Mistrzostw: 

Najlepsza bramkarka - Katarzyna Fijoł (POL) 

Najlepsza obrończyni - Annika Fazokas (AUT) 

Najlepsza napastniczka - Kamila Wieczorek (POL) 

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespołach:  

Annika Fazokas (AUT) 

Kamila Wieczorek (POL) 

Xin He (CHN) 

Eugenia Pompanin (ITA) 

Tatyana Likhaus (KAZ) 

 

Klasyfikacja kanadyjska:  

1. Kamila Wieczorek (POL) – 11 punktów  

2. Annika Fazokas (AUT) – 7 punktów  

3. Anna Hanser (AUT) – 7 punktów  

4. Jennifer Pesendorfer (AUT) – 6 punktów  

5. Chi Zhang (CHN) – 5 punktów   

 

Przewodnicząca Turnieju Pani Monique Scheier-

Schneider w specjalnym wpisie do Złotej Księgi znajdu-

jącej się w Izbie Pamięci na lodowisku, podziękowała 

organizatorom i wolontariuszom za niezwykłą pomoc i 

serdeczność, którą wykazali się podczas trwania Mi-

strzostw. W rozmowie z Burmistrzem Dariuszem Reśko 

podkreśliła, że spędziła w naszym mieście wspaniały 

czas i bardzo chętnie wróci do Krynicy-Zdroju na kolej-

ne imprezy rangi mistrzowskiej.  

Mistrzostwa Świata Kobiet U18 Dywizji IQ w hokeju na lodzieMistrzostwa Świata Kobiet U18 Dywizji IQ w hokeju na lodzieMistrzostwa Świata Kobiet U18 Dywizji IQ w hokeju na lodzie    

KrynicaKrynicaKrynica---Zdrój, 18 Zdrój, 18 Zdrój, 18 –––   23 marca 2014 r.23 marca 2014 r.23 marca 2014 r. 
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KRYNICKI UNIWERSYTET OTWARTY  

UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU 
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www: www.ck.krynica.pl/inwestujwsiebie 

W dniach 26 – 28 lutego 2014 r. w czeskim mieście Prerov odbyły się warsztaty w ramach projektu 

„From Active Citizenship To EuroCitizenship” („Od aktywnego obywatelstwa do euro obywatelstwa”). 

Krynicę-Zdrój reprezentowali: słuchacze Krynickiego Uniwersytetu Otwartego, Biblioteka Publiczna 
oraz Stowarzyszenie Aktywną Bądź. Tematem warsztatów była działalność miast uczestniczących      

w projekcie na rzecz osób starszych.  

Inauguracja międzynarodowych warsztatów  Zajęcia warsztatowe  

Prezentacja Krynicy-Zdroju  Wymiana upominków  

Integracja międzynarodowa  Zwiedzanie miasta Prerov                                        ZDJĘCIA Z ARCH. UTW 


