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Z  początkiem marca rusza komunikacja uzdrowisko-

wa, a wraz z nią ulgi dla emerytów i rencistów. Po 

przeanalizowaniu wszystkich możliwych wariantów za-

padła decyzja, że usługi w zakresie przewozu osób 

świadczone będą przez krynickie MPGK. Takie rozwią-

zanie jest optymalne z kilku powodów. Przede wszyst-

kim dlatego, że MPGK jest spółką gminną i dysponuje 

odpowiednim zapleczem technicznym oraz znakomicie 

przygotowaną kadrą, niezbędną do prawidłowej realiza-

cji zadania. Przedsiębiorstwo zyskuje też szansę rozwo-

ju i utrzymania zatrudnienia, a nawet jego wzrostu. Za-

czynamy od jednego busa, który od marca obsługiwać 

będzie wybrane linie w obrębie Krynicy. Planujemy już 

zakup kolejnego pojazdu, żeby w niedługim czasie ob-

jąć siecią połączeń wszystkie miejscowości położone 

na terenie Gminy.  

Komunikacja powstała przede wszystkim z myślą o 

emerytach i rencistach, którzy z uwagi na trudną sytu-

ację finansową mają problemy z wykupieniem drogich 

biletów. Chodzi też o umożliwienie mieszkańcom wy-

godnego dojazdu do przychodni lekarskich, sklepów, 

kościołów i miejsc pracy. W tym celu zakupiono odpo-

wiednio wyposażony pojazd, przystosowany do przewo-

zu osób starszych, inwalidów, a także matek z dziećmi 

na wózkach. Komfort wsiadania i wysiadania zapewnia 

niska podłoga oraz specjalny podjazd wysuwany w ra-

zie potrzeby przez kierowcę. Bus może przewozić do 21 

pasażerów (15+6), jest specjalnie oznakowany i wypo-

sażony w podświetlane tablice informujące o kierunku 

jazdy. Szyby nie będą zasłaniane reklamami. Na pojeź-

dzie umieszczono herb Krynicy-Zdroju oraz napis: 

„Komunikacja Uzdrowiskowa”. Jest też informacja o 

zniżkach przysługujących emerytom i rencistom. Zniżki 

na przejazdy obowiązują bez względu na wiek, a warun-

kiem nabycia biletu na preferencyjnych zasadach jest 

posiadanie legitymacji emeryta lub rencisty wraz z do-

wodem osobistym. Cenę biletu ulgowego ustalono w 

wys. 1,50 zł za jeden przejazd. Nowy przewoźnik re-

spektować też będzie wszystkie ulgi ustawowe. Bezpie-

czeństwo podróżujących zapewnią doświadczeni kie-

rowcy.  

 

Zapraszamy do korzystania z komunikacji! 

Gmina  wprowadza ulgowe bilety dla emerytów i rencistów w nowo utworzonej Gmina  wprowadza ulgowe bilety dla emerytów i rencistów w nowo utworzonej Gmina  wprowadza ulgowe bilety dla emerytów i rencistów w nowo utworzonej 

komunikacji uzdrowiskowejkomunikacji uzdrowiskowejkomunikacji uzdrowiskowej   
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Redakcja: Wygląda na to, że podnoszony od wielu lat 

problem braku ulgowych biletów dla krynickich emery-

tów i rencistów został przynajmniej częściowo rozwiąza-

ny. Jak udało się Panu tego dokonać?    

 

Dariusz Reśko: Jeszcze do niedawna usiłowano przeko-

nać ludzi, że wprowadzenie zniżek przez Gminę jest 

niemożliwe. Od początku uważałem, że takie podejście 

jest błędne. Dlatego zaraz po rozpoczęciu kadencji zle-

ciłem opracowanie koncepcji umożliwiającej rozwiąza-

nie tego problemu. Powstało kilka pomysłów. W gronie 

osób zaznajomionych z tematem doszliśmy do wnio-

sku, że najlepiej będzie uruchomić własną komunika-

cję, która wprowadzi oczekiwane zniżki. W tym celu 

zawarliśmy porozumienie z krynickim MPGK. Spółka 

zakupiła odpowiedni pojazd i wygląda na to, że niemoż-

liwe stało się możliwe. 

 

Redakcja: Jeden bus. Czy nie uważa Pan, że to trochę 

za mało? 

 

Dariusz Reśko: Od czegoś trzeba zacząć. Na razie ko-

munikacja będzie obsługiwać wybrane linie na terenie 

Krynicy. Planujemy zakup kolejnego pojazdu. Wówczas 

dotrzemy do wszystkich miejscowości na terenie Gmi-

ny. W ten sposób zwiększy się także częstotliwość prze-

jazdów na trasach miejskich.  

 

Redakcja: Kiedy to się stanie?  

 

Dariusz Reśko: Myślę, że jeszcze w tym roku. Chciał-

bym to zrobić jak najszybciej. Jeżeli zajdzie taka potrze-

ba, będę prosił Radę Miejską o przychylność w tej spra-

wie, zwłaszcza radnych wiejskich. 

 

Redakcja: Wielu emerytów i rencistów skarży się, że 

mają problemy z dotarciem do przychodni lekarskiej na 

ulicy Ludowej. Prywatni przewoźnicy nie obsługują tam-

tego rejonu. 

 

Dariusz Reśko: Pomyśleliśmy o tym. Kursy na osiedle 

Czarny Potok będą poprowadzone tamtą trasą. Bus 

będzie się zatrzymywał w pobliżu przychodni. 

 

Redakcja: Z kręgów nieprzychylnie nastawionych do 

Pana rządów dochodzą głosy, że Gminy nie stać na ta-

kie prezenty dla emerytów i rencistów, że trzeba tego 

zaniechać. 

 

Dariusz Reśko: To nie są żadne prezenty, tylko ulgi, 

które tym osobom słusznie się należą po wielu latach 

pracy lub choroby. Jestem zdecydowany bronić tych 

ulg, a nawet myślę o ich rozszerzeniu. 

 

Redakcja: Co to oznacza? Czy emeryci i renciści mogą 

liczyć na więcej? A co z rodzinami wielodzietnymi? 

 

Dariusz Reśko: Wszystko w swoim czasie. Nie mogę na 

razie zdradzać szczegółów. Niestety są siły w kręgach 

tzw. niezadowolonych, którym pomysły wsparcia eme-

rytów i rencistów najwyraźniej się nie podobają. Osoby 

te krytykują i wyśmiewają utworzenie komunikacji. Za-

stanawiam się, jaka jest tego przyczyna. Może chodzi o 

to, że same nic w tej sprawie nie zrobiły w czasach, 

kiedy miały do tego sposobność. Podobnie zdają się 

podchodzić do tej kwestii młodsi działacze rwący się do 

władzy. Argumentem jest rzekomy zły stan budżetu, 

który nie pozwala na wprowadzanie i utrzymywanie 

takich przywilejów. 

 

Redakcja: Czy sądzi Pan, że ktoś z grona niezadowolo-

nych mógłby podejmować działania w celu likwidacji 

komunikacji? Przecież to oznaczałoby odebranie eme-

rytom i rencistom prawa do zniżek. 

 

Dariusz Reśko: Niestety jest to możliwe. Wystarczy 

wskazać przykład toru saneczkowego na Górze Parko-

wej. Działania, które ostatecznie doprowadziły do rozbi-

cia tego projektu wyszły przecież z kręgów tzw. miejsco-

wej opozycji.  

 

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę.  

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

na temat komunikacji uzdrowiskowejna temat komunikacji uzdrowiskowejna temat komunikacji uzdrowiskowej 
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Opracował:  
A. Repel/MPGK  
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Rozkład jazdy - legenda: 

E  kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; 

7  kursuje w niedziele; 

8  kursuje w dni świąteczne jak w niedziele; 

b  nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świat Wiel-

kanocnych i w dniu 25.XII;  
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MPGK 
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