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Kraśnik, dnia 16 lutego 2017r.

Pan
Jarosław Toporowski
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 26 stycznia 2017r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: przedstawił zapytanie o jednolite rozkłady jazdy do okolicznych
miejscowości. Sprawa miała zostać załatwiona, wiemy, że dobrze szło, były zaawansowane
rozmowy z przewoźnikami, ale dalej nie mamy informacji jak to zostało rozwiane i na jakim
etapie są rozmowy. Kolejne pytanie - jakie są szansę na perspektywy systematycznego
wyodrębniania tablic z nazwami ulic z dopiskiem pod nazwą ulicy jaka to droga, czy np.
powiatowa czy gminna. Fajnie to wygląda np. w Tomaszowie Lubelskim. Jednym z większych
problemów jest to, że mieszkańcy nie mają wiedzy do jakiej kategorii dróg one należą, a w
związku z tym, roszczenia co do nich też nie byłoby w tzw. „bezkarności”. Prawdopodobnie
innym zarządcom dróg nie zależy, żeby je oznaczać, a często burmistrz odpowiada nie za
swoje po prostu błędy. Należałoby zacząć od tabliczek tam gdzie jeszcze ich całkowicie
brakuje. Następnie zwrócił się z pytaniem o dostępność komunikacyjną ulic Chopina i
Koszarowej. Czy mieszkańcy w ankietach dotyczących MPK mogli wybierać te ulice jako
przystankowe? Są to akurat drogi powiatowe, ale cel na tyle jest szczytny, że może warto do
tego specjalnie podejść i ewentualnie spróbować się porozumieć.
Odpowiedź:
 W związku z częstymi zmianami rozkładów jazdy przez przewoźników ich poprawianie i
wymiana byłaby czasochłonna i kosztowna.
 Wymiana tablic, z oznaczeniem nazw ulic była by bardzo kosztowana, jednak weźmiemy
pod uwagę sugestie przy ewentualnej wymianie lub zakupie nowych tablic
 W kwestii dostępności komunikacyjnej ulic Chopina i Koszarowej UM Kraśnik wystąpił do
ZDP w Kraśniku o możliwość lokalizacji przystanków przy Al. 1000 Lecia: Biedronka-ul.
Koszarowa, przy skrzyżowaniu z ul. Chopina. W odpowiedzi SP poinformowało że byłoby to
kosztowne (budowa zatok przystankowych) i zostałyby zlikwidowane miejsca parkingowe.
 W kwestii wykorzystywania w szerszym zakresie stron miejskich do reklamy naszego
przewoźnika MPK w Kraśniku, informujemy, że MPK Spółka z o. o. posiada swoją stronę
internetową, profil na Facebooku oraz na Twitterze.
 W kwestii promocji MPK Spółka z o. o. zaplanowano konkurs dla pasażerów komunikacji
miejskiej w Kraśniku.
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Treść interpelacji 2: Kolejne interpelacje dotyczą promocji MPK. Czy nie warto
wykorzystywać w szerszym zakresie stron miejskich do właśnie reklamy tego naszego
przewoźnika? Na przykład kanał YouTube, też można wykorzystać do reklamy MPK np.
dotyczący wynajmu autokarów. Czy nie warto nałożyć większy nacisk na promocję zakupu
biletów przez komórkę i tego systemu bus-bonus dające korzyści dla jeżdżących komunikacja
miejską? Kolejna propozycja w naszym MPK jest coraz więcej ciekawych innowacji, takich
jak np. nowy tabor. Czy nie warto rozważyć jakiegoś wydarzenia lub samego konkursu z
nagrodami, które by promowały naszą komunikację miejską?
Odpowiedź: Strona internetowa Miasta Kraśnik, serwis YouTube oraz inne kanały
informacyjne mogą być wykorzystane w celach reklamowych przez jednostki podległe oraz
spółki. Inicjatywa umieszczenia różnych form reklamy leży po stronie danej instytucji czy
przedsiębiorstwa. W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym są osoby, które znają się
na reklamie oraz mają odpowiednie narzędzia do przygotowanie materiałów promocyjnych.
Jesteśmy oczywiście gotowi do współpracy w opracowaniu wstępnej koncepcji kampanii
promocyjnej MPK w Kraśniku.
Treść interpelacji 3: Ostatnia interpelacja – w imieniu mieszkańców zgłosił problem wyjazdu
z pod Centrum Kultury i Promocji, z zatoczki przy sklepie. Dojeżdża się tam do Al.
Niepodległości, do drogi powiatowej. Należałoby zwrócić się do zarządcy tej drogi o
poprawę bezpieczeństwa tego wyjazdu np. poprzez umieszczenie tam lustra.
Odpowiedź: Zwrócimy się do Zarządcy drogi we wnioskowanej sprawie.
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