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W roku 2022 mija 50 lat od uruchomienia dębickiej komunikacji miejskiej.
Wraz z rozwojem przemysłowym miasta w latach sześćdziesiątych pojawia-

ło się coraz większe zapotrzebowanie na transport pasażerski, pozwalający dotrzeć 
mieszkańcom do głównych zakładów pracy, w których znajdowali zatrudnienie. 
Prężnie działający wtedy dębicki oddział Państwowej Komunikacji Samochodowej 
(PKS) był nastawiony na dowóz mieszkańców okolicznych miejscowości do Dębi-
cy, a przewozy pasażerskie wewnątrz samego miasta były traktowane jako dodatek, 
jeżeli akurat w autobusie znajdowało się wolne miejsce. Zakłady pracy posiadały 
także własne wydziały transportu i autobusy służące do wykonywania przewozów 
pracowniczych, jednak to także nie rozwiązywało do końca problemu, ponieważ 
tylko dowoziły i odwoziły pracowników. Wielu mieszkańców wspomina jeszcze,                          
że najpewniejszym sposobem dotarcia do pracy w Wytwórni Urządzeń Chłodni-
czych (WUCh) było dojście pieszo na Dworzec PKP, przejechanie pociągiem do 
stacji Pustynia, a następnie kolejne dojście pieszo do zakładu pracy. Indywidualne 
środki transportu w latach 60-tych XX wieku należały do rzadkości. Samochody 
pozostawały w sferze marzeń przeciętnego Kowalskiego. Stąd też rosła presja strony 
mieszkańców Dębicy na władze miasta, aby uruchomić komunikację miejską. Sta-
rania  te zaczęły się wiele lat wcześniej.

Na pewno podczas kampanii wyborczej do Miejskiej Rady Narodowej w Dębicy 
w roku 1965. Podczas spotkań wyborczych kandydatów na radnych z wyborcami 
był to jeden z najczęściej powtarzających się postulatów. Znalazło to odzwiercie-
dlenie podczas pierwszej sesji nowowybranej Miejskiej Rady Narodowej, podczas 
której były omawianie najważniejsze postulaty mieszkańców z zakończonej kampa-
nii wyborczej.

Jak wspomina Stanisław Kasowicz, pełniący w tym okresie funkcję sekretarza 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, w okresie uruchomienia komunikacji Dę-
bica była jeszcze zbyt małym ośrodkiem, aby dostała przyzwolenie z województwa 
na uruchomienie własnego transportu zbiorowego. Zgodnie z ówcześnie obowiązu-
jącymi przepisami należało sporządzić projekt komunikacji miejskiej, który musiał 
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być zatwierdzony przez odpowiedni organ Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rze-
szowie. Pojawiały się także pomysły, aby komunikację w Dębicy zorganizować jako 
oddział komunikacji miejskiej w Mielcu na wzór tego, jak oddziały tarnowskiego 
MPK powstały w Bochni i Brzesku. Stanisław Kasowicz wspomina też częste wi-
zyty w tej sprawie przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Józefa 
Dziedzica oraz jego zastępcy Józefa Ciepieli w Rzeszowie, gdzie w Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej szukali poparcia dla sprawy. Pomógł dopiero zastępca 
przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Franciszek Wanat, 
pochodzący z Binarowej koło Biecza działacz partyjny, który wcześniej przez niemal 
dekadę związany był z Dębicą, gdzie pełnił m. in. funkcję  przewodniczącego Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej w Dębicy.

Dębica była wtedy rzeczywiście niewielkim miasteczkiem liczącym w 1960 r. 17 
230 mieszkańców, w 1965 r. 19 466, w 1970 r. 23 000, a w roku uruchomienia ko-
munikacji miejskiej 24 500 mieszkańców. Dębica była także znacznie mniejsza pod 
względem terytorialnym. Dopiero 1 lutego  1977 r. przyłączono do miasta część wsi 
Latoszyn, Pustynia i Kędzierz.

Podstawowym warunkiem do uruchomienia komunikacji zbiorowej jest posia-
danie odpowiedniego taboru. W ówcześnie obowiązującym systemie tabor autobu-
sowy zamawiany i zakupywany był przez centralny organ administracji publicznej 
na podstawi zapotrzebowania z ośrodków wojewódzkich. W ten sposób wypro-
dukowany tabor był przekazywany według zapotrzebowania do poszczególnych 
jednostek i organizacji. Taki sposób zakupu i rozdzielania pojazdów (w potocznej 
mowie przyjęło się określenie „autobusy z rozdzielnika”) nie gwarantował dostawy 
w określonym terminie, ani w takiej ilości, na jaką opiewało zapotrzebowanie. Za 
komunikację miejską odpowiadało do marca 1972r. Ministerstwo Gospodarki Ko-
munalnej zastąpione potem przez Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska.

Pierwsze sygnały o przydziale autobusów zaczęły docierać na początku 1972 r. 
24 marca podczas sesji Miejskiej Rady Narodowej w Dębicy przewodniczący Prezy-
dium Józef Dziedzic oznajmił zebranym, że w pierwszym półroczu bieżącego roku 
będzie uruchomiona komunikacja miejska w Dębicy. 

Pierwsi kierowcy dębickiego MKS zostali zatrudnieni już w czerwcu 1972 r. 
Niestety, bolączki tamtych czasów oraz system przydziału „autobusów z rozdzielni-
ka” spowodowały znaczne opóźnienie w dostawie taboru. Opóźnienie mogło wyni-
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kać także ze zmian w strukturze władzy centralnej. Tak wspominają jedni z pierw-
szych kierowców miejskich autobusów Stanisław Kula z Pilzna oraz Paweł Kukułka 
z Dębicy: ,,Zostaliśmy zatrudnieni w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Dębicy (MPGKiM) jako kierowcy autobusów, ale nie było 
autobusów. Zostaliśmy więc skierowani do pracy w Rzeszowie w tamtejszym MPK. 
Praca tam była ciężka. Niejednokrotnie pracowaliśmy po 11-12 godzin dziennie przy 
obsłudze linii „0”. Cała ta sytuacja miała też dobre strony, bo nabraliśmy niezbędnego 
doświadczenia i gdy zaczynaliśmy pracę na dębickich autobusach byliśmy już w pełni 
zaznajomieni z obsługą autobusów i specyfiką pracy w komunikacji miejskiej, która 
była przecież nowością w Dębicy.”

Misja organizowania komunikacji miejskiej została powierzona Józefowi 
(Władysławowi) Cieśli. Ten dębiczanin w połowie lipca 1972 r. został zatrudniony 
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Rzeszowie jako dyspozytor, a od 1 li-
stopada został formalnie pracownikiem MPGKiM. Podczas organizowania zakładu 
MKS przyszły kierownik był jeszcze pracownikiem MPK Rzeszów. Pierwszy kie-
rownik dębickiej komunikacji miejskiej urzędowo miał na imię Józef, jednak wszy-
scy zwracali się do niego Władysław. Pod tym imieniem został zapamiętany i jest 
wymieniany w publikacjach.

10 października 1972 r. podczas sesji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
przedstawione zostały przez Józefa Cieślę projekty rozkładów jazdy. Zastrzeżenia 
zebranych budził brak tras do Dębickiej Fabryki Farb i Lakierów, Zawierzbia czy 
też Kędzierza. Sprawę tę wytłumaczono tak, że wytyczanie tras w kierunku północ-
nej strony miasta napotyka trudności w postaci niskich wiaduktów i nie wiadomo, 
czy nowe autobusy, które mają zostać przydzielone do Dębicy przy niecałkowitym 
obciążeniu, zmieszczą się pod nimi. MPK Rzeszów, które formalnie brało odpowie-
dzialność za wytyczanie tras, nie chciało ponosić tego ryzyka. Prezydium uznało te 
argumenty i po analizie przedstawionego projektu postanowiło go przyjąć w zapro-
ponowanej wersji. Wyznaczono cztery trasy linii komunikacji miejskiej:

linia Nr 1 : WUCh – Latoszyn Skrzyżowanie,
linia Nr 2: Dworzec Kolejowy – Gromadzka Rada Narodowa Zawada,
linia Nr 3: Wielopolska Szkoła – Przychodnia Nr 2, 
linia Nr 4 : Dworzec PKP – Przychodnia Nr 2.
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Przystanek Początkowy linii Nr 1 zlokalizowany był przy skrzyżowaniu dro-
gi krajowej (tzw. stara czwórka) i starej drogi do Latoszyna (obok mostu na rzece 
Ostrej). Na ten czas nie było jeszcze wybudowanej dębickiej obwodnicy, ani obec-
nej ulicy Gumniska. Trasa linii Nr 2 prowadziła z Dworca PKP do nieistniejącego 
już przystanku „Chłędowskiego Kładka” (przystanek był zlokalizowany koło kładki 
pieszej nad torami na wysokości Zakładów Mięsnych). Dalej autobus jechał obec-
nymi ulicami Konarskiego, Kolejową i Krótką do głównej drogi w mieście. Linia Nr 
3 kursowała ulicą Wielopolską od skrzyżowania z ulicą Rzeszowską i obejmowała 
takie przystanki jak Wielopolska Cech (Rzemiosł) czy Wielopolska Gawrzyłowska. 
Obecna ulica Robotnicza, jak i całe osiedle mieszkaniowe, było dopiero w budowie. 
Linia Nr 4 była linią uzupełniającą umożliwiającą dojazd pasażerów z Dworca PKP 
do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w zachodniej części miasta.

Podczas październikowej sesji została podęta też Uchwała Nr 88/316/72 po-
szerzająca od dnia 1 listopada 1972 r. działalność MPGKiM w Dębicy o Zakład 
Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Jako teren działalności określono miasto 
Dębicę i okoliczne miejscowości, a jako przedmiot działalności przewóz osób i ba-
gaży określonych przepisami dotyczącymi komunikacji miejskiej. Jako osoby od-
powiedzialne za wykonanie uchwały wskazano kierownika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej MRN w Dębicy oraz dyrektora MPGKiM . Nadzór 
nad wykonaniem uchwały spoczął natomiast na zastępcy przewodniczącego Prezy-
dium MRN Józefie Ciepieli. Kierownikiem Zakładu MKS został Józef Cieśla, który 
został przeniesiony do pracy w Dębicy z MPK Rzeszów.

Awers biletu strefowego z okresy powstania komunikacji miejskiej w Dębicy. Zdjęcie podchodzące ze zbio-
rów Pana Mateusza Kluchy - biletomania.eu.
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Uchwała o poszerzeniu działalności MPGKiM o Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Z zaso-
bów AP w Rzeszowie.
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Na tej sesji został jeszcze uchwalony pierwszy Cennik MKS W Dębicy. Cena 
biletu jednorazowego normalnego na terenie Miasta Dębica została ustalona na 1,5 
zł, ulgowego na 0,50 zł a strefowego na 2,00 zł. Cena biletu miesięcznego pracow-
niczego i szkolnego wynosiła od 45 do 70 zł w zależności od strefy. Bilet imienny 
na wszystkie dni oraz wszystkie linie kosztował 180 zł. Natomiast bilet na okaziciela                
w takim wariancie kosztował 300 zł. Średnie wynagrodzenie wynosiło 2509 zł.  

MPGKiM było w tym czasie przedsiębiorstwem wielozakładowym, w skład któ-
rego wchodziły: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Pralni (mechanicznej 
i chemicznej), Zakład Łaźni, Zakład Oczyszczania Miasta (zajmował się oczyszcza-
niem miasta oraz wywozem nieczystości stałych i płynnych), Zakład Zieleni, Zakład 
Pogrzebowy, Zakład Dróg, Zakład Dystrybucji Gazu (butle gazowe), Administracja 
Domów Mieszkalnych zajmująca się także centralnym ogrzewaniem w administro-
wanych budynkach oraz Zakład Rzeźni i Targowisk. Zakład MKS był więc kolejnym 
zakładem, który wchodził w skład przedsiębiorstwa. Po zmianie podziału admini-
stracyjnego z przedsiębiorstwa (przemianowanego początkowo na Powiatowe a po 
likwidacji powiatów na Rejonowe) wyłączane były niektóre działalności i przeno-
szone do wyspecjalizowanych podmiotów. W 1991 r. przedsiębiorstwo zostało spry-
watyzowane i funkcjonuje pod nazwą DEZAKO sp. z o.o., kontynuując  działalność 
gospodarczą MPGKiM m in. w takich dziedzinach jak oczyszczanie miasta czy za-
kład pogrzebowy.

Bazę MKS ulokowano na rogu ulic Rzeszowskiej i Wielkiego Proletariatu 
(obecna Bojanowskiego) po Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych 
(KPRB), gdzie zaadaptowano dwa pomieszczenia. Na przystosowanie zaplecza 
przeznaczono 307 tysięcy złotych, co odpowiadało 122 przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniom. Prac adaptacyjnych podjął się Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Rolniczego (PBRol) Latoszyn. Pomimo poniesienia wydatków, warunki na pierw-
szej zajezdni były prymitywne. Odnotowano to po latach w zbiorowej monografii 
„Dębica zarys dziejów miasta i regionu” (praca zbiorowa pod redakcją Józefa Buszki 
Feliksa Kiryka wyd. Secesja Kraków 1995) „Przy MPGKiM powstała Miejska Ko-
munikacja Samochodowa; miasto zakupiło 10 samochodów „san”; zajezdnia w pry-
mitywnych warunkach; 1 szopa na podwórzu obecnej Przychodni Rejonowej Nr 3”. 
Była to największa bolączka przez następne lata, aż do zlokalizowania zajezdni przy 
ulicy Sandomierskiej. 
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Zajezdnia na rogu ulicy Rzeszowskiej i Wielkiego Proletariatu (Bojanowskiego). Fragment zdjęcia lotni-
czego z 1974r. Zdjęcie z zasobów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Współczesny widok pierwszej lokalizacji zajezdni MKS. Fot. Andrzej Kwiatek
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Wyczekiwane autobusy dotarty do Dębicy w pierwszych dniach listopada 1972 
r. Autobusy marki San H-100 otrzymały numery boczne od 101 do 110. Jak wspo-
mina Tadeusz Rucki z Mielca, pierwszy kierownik eksploatacji, a następnie  dyspo-
zytor ruchu: „Odbioru autobusów dokonano w Sanockiej Fabryce Autobusów (SFA).              
Z powodu jeszcze nie urządzonego zaplecza w Dębicy autobusy najpierw pojechały do 
rzeszowskiego MPK. Tam zostały zaparkowane. Z Rzeszowa autobusy odebrano na 
początku listopada. W ten sposób do Dębicy dotarło dziewięć autobusów. Dziesiąty 
z zamówionych autobusów dotarł już bezpośrednio z Sanoka na przełomie stycznia 
i lutego 1973 r.” 

Uroczyste uruchomienie komunikacji miejskiej nastąpiło w dniu 11 listopada 
1972 r. na dębickim rynku. Po zaprezentowaniu autobusów przy północnej pierzei 
nastąpił wyjazd na obsługiwane linie komunikacji miejskiej zgodnie z obowiązu-
jącym rozkładem jazdy. Tego dnia przejazd autobusami odbywał się bezpłatnie. 
Wszyscy kierowcy, jak wynika ze wspomnień Stanisława Kuli, byli w ten dzień 
ubrani w służbowe mundury. Wydarzenie to zostało odnotowane w międzyza-
kładowej lokalnej gazecie Echo Załogi z 27 listopada (Nr 22(142)) w artykule Do 
WUCh „Jedynką” – „Prowadzone od kilku lat starania ojców miasta zostały na-
reszcie uwieńczone powodzeniem. Dębica otrzymała miejską komunikację! Wia-

Autobus nr boczny 102 na przystanku Rzeszowska Technikum Mechaniczne. Zdjęcie z archiwum ZSZ nr 
1 w Dębicy. Digitalizacja Artur Barwacz.
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Uroczystość uruchomienia komunikacji miejskiej na dębickim rynku. Wycinek z Echo Załogi, nr 22(142) 
z 27 listopada 1972r.

Autobus San H-100 Nr boczny 120 obsługujący linię Nr 4. Zdjęcie z archiwum 1 LO w Dębicy.
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domość ta na pewno ucieszy tych pracowników WUCh, którym na osiedlu Matejki 
i ul. Krakowskiej braknie miejsca w zakładowym autobusie.” Artykuł został napisa-
ny przez Jerzego Gotyckiego - pracownika działu transportu WUCh z perspektywy 
osoby znającej bardzo dobrze bolączki pracowników związane z dotarciem do pracy 
wtedy jeszcze do poddębickiej Pustyni. 

Normalna praca komunikacji miejskiej w Dębicy zaczęła się od następnego 
dnia po uroczystym uruchomieniu. Komunikacja miejska była wyczekiwaną inwe-
stycją miejską, w którą włączyły się także działające na terenie miasta przedsiębior-
stwa. Przykładowo podczas sesji Prezydium MRN w dniu 24 października 1972 r. 
zastępca przewodniczącego Józef Ciepiela podczas omawiania czynów społecznych 
stwierdził, że „w realizacji czynów społecznych w bieżącym roku wyróżniły się takie 
zakłady jak DZOS „Stomil”, Chłodnia Składowa, która wybudowała przystanki dla 
komunikacji miejskiej…”. Chłodnia Składowa pod dyrekcją Edwarda Brzostowskie-
go pomagała w początkowym okresie także pod względem kadrowym. Gdy wraz               
z rozwojem komunikacji zaczęło brakować kierowców, Chłodnia pożyczała swoich. 
W ten sposób do MKS trafił m. in. Edward Szwed z Grabin, który przepracował 
w komunikacji miejskiej do roku 1990 r., kiedy to przeszedł na rentę. W później-
szych latach przystanki autobusowe budowały także inne dębickie przedsiębior-
stwa. W potocznym języku przez długie lata funkcjonowały określenia przystanek 
„wuchowski”, „stomilowski”, „igloopolowski” czy „lakierowski”. 

Usługi komunikacji miejskiej znalazły uznanie wśród mieszkańców miasta.                
W samym tylko okresie od 11 listopada do 31 grudnia 1972 r. wykonano 107,6 % 
prognozowanych przychodów z biletów. Planowano przychód na poziomie 500 ty-
sięcy złotych, natomiast do kasy zakładu wpłynęło 538 tysięcy złotych. Tylko w tym 
krótkim okresie przewieziono 524 tysiące pasażerów. W roku 1973 r. uruchomiono 
kolejne linie komunikacji miejskiej:

linia Nr 4: Dworzec PKP – Braciejowa (powstała poprzez wydłużenie trasy),
linia Nr 5: Dębica Plac Zwycięstwa (Rynek – przystanek początkowy był zlokali-
zowany przy północnym boku rynku od ulicy Kolejowej a ruch drogowy odbywał 
się dwustronnie) – Bobrowa,
linia Nr 6: Latoszyn – DFFiL – Hotel WUCh W Pustyni,
linia Nr 7: Dworzec PKP – Pustków ZTS – Kochanówka.
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W planach było jeszcze uruchomienie linii do Woli Wielkiej. Największą po-
pularnością cieszyła się linia Nr 1, którą utworzono w dwóch nowych wariantach 
obsługiwanych przez dwa autobusy, a w godzinach szczytu przez cztery autobusy: 

linia 1/A: Osiedle Matejki - Pustynia – WUCH – Kędzierz, 
linia 1/B: Latoszyn – Kędzierz – WUCH – Pustynia.

 
Stan taboru autobusowego zwiększył się do 21 jednostek, z czego codziennie 

wyjeżdżało na trasy 16 autobusów. Zwiększenie liczby taboru skutkowało koniecz-
nością parkowania części autobusów na placu przy ulicy Poddęby. Z roku na rok 
zwiększała się długość linii obsługiwanych przez MKS. W 1972 r. było to 37 kilome-
trów, a w roku 1973 i 1974 odpowiednio 58 i 76 kilometrów. Największymi proble-
mami Zakładu MKS były brak odpowiedniego zaplecza technicznego, urządzeń do 
naprawy autobusów oraz części zamiennych. Najwięcej skarg w tym okresie dotyczy 
jednak spraw związanych z niezabraniem pasażerów do autobusu z powodu prze-
pełnienia. 

Autobus Nr boczny 117 na przystanku Rzeszowska PMRN. Fot. Józef Stec ze zbiorów Muzeum Regional-
nego w Dębicy.
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Trudno jest określić, ile autobusów marki SAN dotarło finalnie do Dębicy. Jak 
wspomina Stanisław Kula, ,,pierwsze Sany miały bardzo krótką żywotność. Nowe 
osiągały przebieg do 100 000 kilometrów. Następnie kierowane były do remontu kapi-
talnego w Starachowicach (tzw. odbudowa) i wykonywały jeszcze 50 000 km. Odpo-
wiadało to około 3 latom eksploatacji”. W pierwszej połowie 1974 r. podjęto decyzję 
o staraniu się u władz powiatowych o lokalizację na budowę nowej bazy dla MKS, 
która będzie spełniała bieżące i przyszłe potrzeby. Do czasu budowy nowej bazy 
postanowiono zaadaptować tymczasowo budynek przy ulicy Poddęby po byłym 
Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego (PBK) i plac, który MKS wykorzy-
stywał już jako parking ze względu na ograniczone miejsce przy ulicy Wielkiego 
Proletariatu. W rzeczywistości była to szopa folwarczna. W tym roku została pod-
jęta także decyzja o budowie pętli manewrowej przy ulicy Wielopolskiej (oddana 
w lutym 1975r. do dzisiaj służy autobusom MKS) oraz o uruchomieniu Linii Nr 8: 
Osiedle Matejki – Kędzierz – WUCh (autobus dojeżdżał pod fabrykę od strony dzi-
siejszej ulicy Świętosława, do muru okalającego WUCh, gdzie kończyła się trasa li-
nii ze względu na ówczesne warunki drogowe). Miasto wybudowało też w tym cza-

Zajezdnia przy ulicy Poddęby 1976 r.  Z Kroniki MPK/WPK Tarnów.
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Zajezdnia na ulicy Poddęby. Fragment zdjęcia lotniczego z 6 października  1977r. Z zasobów Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Współczesny widok loklalizacji zajezdni przy ulicy Poddęby. Fot. Andrzej Kwiatek.
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sie istniejącą do dnia dzisiejszego pętlę koło przychodni rejonowej Nr 2 na osiedlu 
Matejki. Przeprowadzka do nowej „tymczasowej” zajezdni na ulicy Poddęby w są-
siedztwie jednostki Straży Pożarnej następuje we wrześniu 1974 r. W tym miesiącu 
dochodzi także do zmiany kierownika Zakładu MKS. W miejsce odchodzącego do 
dębickiego oddziału PKS Józefa Cieśli zostaje powołany Roman Stec, dotychczas 
zatrudniony jako kierowca autobusu. 

Wraz z reformą terytorialną w 1975 r. zahamowany został rozwój dębickiej ko-
munikacji miejskiej. Zgodnie z zarządzeniem Nr 13/75 wojewody tarnowskiego Jana 
Sokołowskiego z 1 lipca 1975 r. MPGKiM Dębica, którego częścią jest MKS, przecho-
dzi pod nadzór wojewody tarnowskiego i zostaje włączone w skład Wojewódzkiego 
Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie 
(WZPGKiM w Tarnowie). 30 lipca 1975 r. dyrektor WZPGKiM Wojciech Lipnicki 
zarządzeniem Nr 1/75 powołuje z dniem 1 sierpnia 1975 Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne w Tarnowie.  W jego skład wchodzą Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Tarnowie wraz z oddziałami w Bochni i Brzesku oraz  od 1 stycz-
nia 1976 r. według stanu na dzień 31 grudnia 1975 r. Zakład Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Dębicy. W ten sposób po niespełna czterech latach działalności dębicka 
komunikacja miejska staje się trzecią, po Brzesku i Bochni, filią tarnowskiego MPK 
przemianowanego na WPK.

Przejęcie MKS w Dębicy tak zostało odnotowane w Kronice Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie: „Z placówki tej, która pod każdym 
względem znajduje się w „opłakanym” stanie – o czym w pewnym stopniu mówią 
zdjęcia poniższe – powstaje oddział WPK kierowany tymczasowo przez Romana Ste-
ca”. 

Takie podejście do sprawy nie powinno dziwić. Komunikacja miejska w Dębi-
cy była wtedy tak naprawdę w końcowej fazie organizacji. Władze Dębicy, o czym 
wspomniano już wcześniej, dostrzegały problem zapewnienia odpowiednej zajezd-
ni dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej, a lokalizacja przy ulicy Pod-
dęby była tymczasowa. Na pewno widok, jaki zastali pracownicy z WPK, mocno 
kontrastował z widokiem zajezdni w Tarnowie przy ulicy Okrężnej, która na tamten 
czas była obiektem bardzo nowoczesnym. 
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Jeden z pierwszych miejskich Autosanów H-9-35 w Dębicy. Ze zbiorów ZSZ nr I w Dębicy.
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Zmiany na administracyjno – politycznej mapie kraju, a co za tym idzie, zmiany 
organizacyjne w dębickiej komunikacji, nie były pozytywnie odbierane przez lokal-
ne władze jak i mieszkańców miasta i okolic. Jak zapisano to w już wspominanej 
monografii „Dębica – zarys dziejów miasta i regionu”: „MKS przeszła pod zarząd 
WPK w Tarnowie; powstały duże trudności, zarówno z braku koordynacji miedzy 
miastem a gminami, jak i pod wpływem nie zawsze korzystnych dla przedsiębiorstwa 
decyzji WPK, niezrozumiałych ani dla załogi, ani dla miasta; zmniejszyła się ilość 
linii obsługiwanych przez WPK; zajezdnię wraz z całą bazą zlokalizowano w gumnie 
podworskim na Poddębach, co wpłynęło korzystnie pod względem przestrzeni, ale wa-
runki pracy, w tym remontów, niewiele się poprawiły.” 

1 lipca 1976r. na stanowisko Kierownika Oddziału WPK w Dębicy został przy-
jęty Andrzej Bartuzi. W następnych latach kierownikami Oddziału byli: Jerzy Roz-
mysłowski, Tadeusz Szałda (pełniący obowiązki kierownika), Edward Łysek, Hen-
ryk Juraszek, Józef Miler (pełniący obowiązki kierownika), Jan Kucharski, Marian 
Dykas (pełniący obowiązki kierownika), Zdzisław Musiał (pełniący obowiązki kie-
rownika), Henryk Kardyś. 

Z bilansu potrzeb pracowniczych sporządzonego przez nowego kierownika 
Andrzeja Bartuzi wynikało, że oddział WPK borykał się w tym czasie z brakami 
kadrowymi. Brakowało 10 kierowców (do optymalnego stanu 45), 4 mechaników 
(do stanu 16), 1 dyspozytora (zatrudnionych było 2), mistrza warsztatu (wcześniej 
zlikwidowano etat kierownika warsztatu), 3 rewizorów, osobę od utrzymania po-
rządku i czystości, montera opon samochodowych oraz kierowcę samochodu do-
stawczego. Braki kadrowe wynikały po części z braku ludzi dostępnych w tym czasie 
na rynku pracy, a po części z powodu odejść pracowników ze względu na niepew-
ność co do dalszych losów komunikacji po przejęciu jej przez centralę w Tarnowie. 

W następnych latach potencjał ulegał stopniowemu zmniejszeniu. Jak rela-
cjonuje to Henryk Juraszek zatrudniony na stanowisku kierownika dębickiego 
Oddziału WPK w okresie od pierwszego października 1980 r. do 10 lipca 1986 r.: 
„Pierwsze dni mojej pracy były niepokojące. Nie miałem pojęcia, że w Dębicy istnieje 
komunikacja miejska w tak opłakanym stanie. Nie wyobrażałem sobie, że tak może 
wyglądać zajezdnia, pomieszczenia biurowo – warsztatowe i stan techniczny taboru. 
Oto co zobaczyłem : budynek w bardzo złym stanie nadającym się do wyburzenia. 
Jak się dowiedziałem od pracowników był on wcześniej używany jako obora dworska, 
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którą częściowo adaptowano na potrzeby komunikacji miejskiej. Budynek był zloka-
lizowany centralnie na placu ogrodzonym siatką, w wielu miejscach poprzerywaną 
z wywalonymi słupkami . Wokół ogrodzenia, w chwastach stały wraki autobusów 
marki : SAN i Autosan (bez kół , silników, skrzyń biegów , szyb) całkowicie zdewa-
stowane, niemożliwe do odbudowy. Plac (częściowo przed budynkiem, wokół CPN 
i droga dojazdowa do ulicy Poddęby) wykonano z płyt betonowych. Na stanie zajezdni 
znajdowały 33 autobusy głównie marki autosan H-9, w tym zdatne do obsługi linii 
komunikacyjnych na dzień rozpoczęcia pracy – 8 szt. Stan załogi: kierowcy – 32 etaty, 
mechanicy - 12 etatów + 1 etat ślusarz, pracownicy myjni – sprzątaczki – 2 etaty, dys-
pozytor – magazynier – 3 etaty, kasjer - 1 etat, referent ds. rozliczeń - 1 etat, kierownik 
oddziału - 1 etat. W późniejszym czasie utworzono także etat mistrza warsztatu”.

Stan taboru w tym okresie oscylował pomiędzy 20 a 23 sprawnymi autobusami 
i na tym poziomie utrzymywał się do końca lat 80-tych XX wieku. Początkowo były 
to same Sany. W późniejszym czasie zastępowane przez Autosany H-9-35, a następ-
nie częściowo przez Jelcze PR 110 tzw. Berliety, których było cztery. 

Na początku lat 80 uruchomione zostały dwie nowe linie komunikacji miejskiej:

linia Nr 9: Osiedle Wolica – Leśna – Krasickiego – Krakowska- Rzeszowska – 
Nagawczyna,
linia Nr 10: Robotnicza – Rzeszowska – Krakowska – Wodna (dzisiejsza Kwiat-
kowskiego) – 1 maja – Al. 35 lecia PRL (dzisiejsza Al. JPII) – Słoneczna – Spor-
towa – DK Mors.

Jako ciekawostkę wartą odnotowania należy wspomnieć modyfikację trasy linii 
Nr 8 w końcówce lat 70-tych: Osiedle Matejki – Krakowska – Krótka – Żeromskiego 
– Puszkina – Olechowskiego (dzisiejsza Świętosława) – Pustynia – Sandomierska – 
WUCH. Nigdy później ulicami Żeromskiego ani Puszkina autobusy komunikacji 
miejskiej już nie kursowały. W dzisiejszych czasach ze względu na zmiany w ukła-
dzie komunikacyjnym miasta odtworzenie tego odcinka trasy jest niemożliwe.

Ciekawym epizodem była także linia do Jodłowej. Jak wspomina Henryk Jura-
szek: „Linia komunikacyjna na trasie Jodłowa - Dębica została uruchomiona na prze-
wóz osób – pracowników do Stomilu i Lakierów. Można powiedzieć, że była epizodem 
krótkotrwałym. Wnioskodawcy jej uruchomienia gwarantowali zakup biletów mie-
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sięcznych przez przewożonych pracowników, a jak się okazało, napełnienie autobusu 
było niewielkie, a uzyskane z tego tytułu przychody nie pokrywały kosztów przejazdu. 
Likwidację tej linii ułatwił fakt obsunięcia się drogi w Dęborzynie (na trasie do Jodło-
wej) po ulewnych deszczach i brak możliwości przejazdu. Po udrożnieniu przejazdu 
usługi nie wznowiono.”

W połowie lat 80-tych funkcjonowała także w sezonie letnim linia „CH” na tra-
sie:

Dębica Technikum Mechaniczne – Rzeszowska – Krakowska – Latoszyn –
Podgrodzie – Parkosz – Pilzno – Lipiny – Chotowa. 
Linia kursowała tylko w dni pogodne.

Przy dębickim oddziale WPK funkcjonowała także praktyka zawodowa dla 
uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy (Mechanik).

Największą bolączką nadal pozostawał katastrofalny stan bazy. Pomimo że ko-
munikacja nie podlegała pod władze miasta a bezpośrednio pod nadzór wojewody 
tarnowskiego i miasto nie miało wpływu na jej warunki lokalowe, a także funkcjo-
nowanie, to jej stan był kwestią zainteresowania zarówno radnych Miejskiej Rady 
Narodowej jak i władz miasta. Przykładowo podczas sesji w dniu 30 stycznia 1987 
r., w której uczestniczył wicewojewoda tarnowski Marian Chudzik, radny Włady-
sław Święch stwierdził, że: „Stan bazy WPK w Dębicy jest katastrofalny. Budowa 
nowej bazy nie jest bliżej określona w czasie, nie ma też na ten cel środków. Radny 
zwrócił się do wicewojewody z prośbą o zabezpieczenie przez WPK Tarnów środków 
na budowę bazy w Dębicy. W realizacji tej inwestycji powinny partycypować dębickie 
zakłady pracy.” W podobnym tonie wypowiedzieli się także inni radni. Na tak po-
stawioną sprawę padła odpowiedź, że „Baza WPK w Dębicy w 5- latce musi znaleźć 
rozwiązanie i ten temat jest przygotowywany przez WPK Tarnów. Środki na ten 
cel będą z nadwyżki budżetowej WRN i MRN. Zadanie będzie realizowane etapa-
mi.” Sytuacja jednak nie zmieniała się nadal. Podczas sesji MRN w dniu 28 stycznia 
1988r., w której brał udział wicewojewoda Jerzy Sobecki, radna Anna Rzeszutko 
alarmowała: „od kilkunastu lat na sesjach MRN dopominamy się o budowę bazy 
WPK w Dębicy – do tej pory bezskutecznie. Budynek /stodoła, w której mieści się 
baza, wali się, jest obawa, że w niedługim czasie może nastąpić zawieszenie komu-
nikacji miejskiej w Dębicy. Władze wojewódzkie traktują Dębicę po macoszemu 
– skąpią środków. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Komunikacji 
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i Ochrony Środowiska MRN – Przewodnicząca tejże komisji wystąpiła z propozy-
cją, aby utworzyć komisję budowy bazy i kwotę 262 mln złotych przeznaczyć na 
realizację tego zadania”. 

Kierownictwo WPK zdawało sobie sprawę ze stanu technicznego zajezdni 
w Dębicy. Temat ten przewijał się w dokumentach WPK od 1977 r. Dobitnie zwró-
cono na to uwagę w analizach technicznych Przedsiębiorstwa za lata 1986 – 1988. 
Już w 1983 r. została zlecona ekspertyza na Politechnice Krakowskiej, z której wyni-
kało, że zaplecze powoduje zagrożenie, a remont jest nieopłacalny. Zwrócono także 
uwagę na samą lokalizację zajezdni, która znajdowała się pośrodku osiedla domów 
jednorodzinnych i bloków. Stwierdzono także, że „rozwój komunikacji w Dębicy 
i poprawa warunków techniczno – socjalnych uzależniona jest od budowy nowej 
zajezdni.” Projektowana baza miała być zlokalizowana w rejonie ulicy Transportow-
ców i Sandomierskiej oraz miała zajmować teren o powierzchni ok. 6 hektarów.  

Obecnie na tym terenie powstał nowy zakład firmy Bratex. Docelowo miała ona 
pomieścić do sześćdziesięciu autobusów i być przygotowana na dalszy rozwój Dębi-
cy nawet do osiemdziesięciu tysięcy mieszkańców. Koszt budowy według cen z roku 
1988 miał wynieść miliard złotych (przeciętne wynagrodzenie wynosiło 50 090 zł. 
Miała to być według obowiązujących w tym czasie norm Zajezdnia III klasy o peł-
nym zakresie prac obsługowo – naprawczych. Inwestycja miała być zrealizowana 
w dwóch etapach. W pierwszym etapie: budynek dyspozytorni – portierni, budynek 
pomocniczy obsługi codziennej, budynek gospodarczy, zajezdniowa stacja paliw, 
magazyn gazów technicznych, stacja transformatorowa, zbiornik przeciwpożaro-
wy oraz stanowiska postojowe autobusów. W drugim etapie: budynek administra-
cyjno - socjalny, budynek stołówki pracowniczej, budynek stacji obsługowej oraz 
stanowisko postojowe autobusów do i po naprawie. Kompleksowy projekt zajezdni 
został wykonany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie.  
Inwestycje miała wykonać Chemobudowa Kraków. Zmiana sytuacji gospodarczej 
i ustrojowej spowodowała, że ten ambitny plan pozostał jedynie planem. 

8 marca 1990 r. zostaje uchwalona ustawa o samorządzie terytorialnym. Zgod-
nie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 sprawy lokalnego transportu zbiorowego nalezą do zadań 
własnych gminy. Na terenie miasta i okolicznych gmin działa nadal dębicki oddział  
WPK. Taka sytuacja powoduje komplikacje w bieżącym funkcjonowaniu WPK 
i jego filii. Przykładowo w czasach dużej inflacji podwyżka biletów była  możliwa 
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po podjęciu identycznych uchwał przez Rady Bochni, Brzeska, Dębicy i Tarnowa.

Wraz ze zmianą ustroju dokonują się także zmiany w krajobrazie gospodarczym 
kraju, Zmiany następują w sektorze transportowym towarów. Zarządzeniem Nr 
8/91 z dnia 13 marca 1991r. wojewoda tarnowski Janusz Bystrzonowski dokonuje 
podziału Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego w Tarnowie poprzez 
wydzielenie filii w Dębicy i włączenie jej do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacyjnego w Tarnowie. W praktyce oznaczało to przejęcie filii PTHW w Dę-
bicy przez Oddział WPK w Dębicy. Oba oddziały były zlokalizowane w sąsiedztwie 
po przeciwnych stronach ulicy Poddęby i działały w podobnych warunkach. Po do-
konaniu tej operacji przez pewien czas komunikacja miejska w Dębicy, aby wywią-
zać się z umów zawartych przez PTHW, zajmowała się dystrybucją za pomocą sa-
mochodów marki Robur pieczywa oraz innych artykułów spożywczych do sklepów.

Jednocześnie warunki na Poddębach robią się coraz trudniejsze. Zajezdni grozi 
przymusowe zamknięcie ze względu na stan techniczny budynków. Jak wspomina 
to Henryk Juraszek, który podjął ponownie pracę w dębickim oddziale WPK we 
wrześniu 1992 r.: „Zostałem też poinformowany przez dyrektora WPK, iż na zajezdni 
przy ul. Poddęby komunikacja może działać tylko do końca 1992 r. z uwagi na decyzję 
Państwowej Inspekcji Pracy. Były dwie możliwości: albo poprawa warunków i bez-
pieczeństwa pracy w istniejącej lokalizacji, albo budowa nowej zajezdni. Pierwsza 
nie mogła być brana pod uwagę, gdyż wszystko co możliwe, zostało już zrobione bez 
widocznych efektów, dalsze ponoszenie kosztów było bezcelowe i wymagało bardzo 
dużych nakładów finansow ych, które pozwoliłyby na wybudowanie nowej zajezdni. 
Dzięki zaangażowaniu dyrekcji WPK i władz miasta udało się pozyskać nową loka-
lizację zajezdni przy ulicy Sandomierskiej 3 z budynkiem pozostałym po terenowej 
obsłudze samochodów osobowych w skrócie TOS oddział w Bochni. Zarówno działka, 
jak i budynek, były w zarządzie wojewody tarnowskiego, który zgodził się przekazać 
całość WPK w Tarnowie pod potrzeby komunikacji miejskiej w Dębicy. Wśród załogi 
zapanowała radość i chęć działania – otwierały się nowe perspektywy nowej bazy, 
a tym samym poprawy warunków pracy.

Czasu pozostało niewiele, bo z jednej strony decyzja PIP o zakończeniu działal-
ności na Poddębach, a z drugiej szybko zbliżająca się zima. Mimo to, atmosfera wśród 
załogi była wspaniała. Okazało się szybko, że nie będzie budowy nowego budynku 
i mamy przeprowadzić się na ul. Sandomierską do budynku już istniejącego. 
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Zajezdnia na ulicy Sandomierskiej.  Fragment zdjęcia lotniczego z 29 czerwca 1997r.  Z zasobów Głów-
nego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Lokalizacja zajezdni przy ulicy Sandomierskiej. Fot. Andrzej Kwiatek.
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Spowodowało to duże rozgoryczenie wśród załogi, ale pozostał zapał do działania 
i nadzieja poprawy warunków pracy, może nie od razu, ale w przyszłości. Obiekt jak, 
i otoczenie, do którego mieliśmy się przeprowadzić, nie był przystosowany do obsługi 
autobusów komunikacji miejskiej - zarówno pomieszczenia warsztatowe, jak i place 
postojowe, przystosowane były do napraw i obsługi samochodów osobowych. Nie było 
też stacji tankowania paliwa. Ponieważ obiekt kilka lat pozostawał bez opieki i dzia-
łalność w nim nie była prowadzona, większość jego wyposażenia była uszkodzona na 
skutek warunków atmosferycznych albo rozszabrowana. Można krótko określić, że po 
TOS pozostały w miarę całe (bo w niektórych miejscach uszkodzone) mury betonowe, 
a z wyposażenia czy urządzeń nic wartościowego ani sprawnego nie pozostało, poza 
niesprawnym podnośnikiem pneumatycznym na stanowisku konserwacji (trudnym do 
wyniesienia z uwagi na wagę i montaż) oraz kołatami CO węglowo- koksowych w ko-
tłowni. Doraźnych napraw i uzupełnień wymagała : instalacja elektryczna (przewody 
eklektyczne, gniazdka, tablice elektryczne (rozszabrowane lub uszkodzone ); instalacja 
wodna; centralne ogrzewanie – grzejniki i kotłownia (rury, grzejniki - rozszabrowane 
lub uszkodzone ); powybijane szyby w oknach, połamane drzwi, uszkodzone ściany 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dzięki znacznej pomocy i zaangażowaniu WPK 
w Tarnowie, do końca października udało się dokonać naprawy instalacji elektrycznej 
w budynku, naprawy kotłów z osprzętem w kotłowni, uzupełnienia grzejników i rur 
centralnego ogrzewania. Ponadto ekipa remontowo-budowlana WPK w Tarnowie wy-
konała i zabudowała drzwi umożliwiające wjazd autobusu na jedno stanowisko na-
prawcze z istniejącym kanałem przystosowanym do samochodów osobowych. Dzięki 
zaangażowaniu załogi i pomocy lokalnych zakładów (pomoc w pozyskaniu materia-
łów np. farb), dokonano odmalowania pomieszczeń biurowych i jednego pomieszcze-
nia warsztatowego. Powyższe pozwoliło mieć nadzieje, że podczas nadchodzącej zimy 
pomieszczenia biurowe i warsztatowe będą ogrzewane i klucze czy inne narzędzia nie 
będą przymarzać do rąk, jak na Poddębach. Pomimo ogromu prac, które trzeba było 
jeszcze wykonać, cała załoga miała nadzieję na lepsze jutro i dużą chęć w dalszych 
zmianach, osobiście angażując się w pracę. Przeprowadzka rozpoczęła się w połowie 
września 1992 r. i została zakończona pod koniec października 1992 r. 

Tak rozpoczął się nowy rozdział w historii komunikacji miejskiej w Dębicy z dużą 
nadzieją na poprawę warunków pracy i bhp, ale także na możliwość pozyskiwania 
nowych autobusów celem poprawy jakości świadczonych usług komunikacyjnych. 

Początek zmian był pozytywny, była dobra atmosfera wśród załogi, pozytywnie 
układała się współpraca z władzami miasta, dzięki przewodniczącemu Rady, radni 
przejawiali większe zainteresowanie warunkami, w jakich działa komunikacja miej-
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ska. Ze strony władz WPK było pełne zrozumienie oraz pomoc zarówno w przepro-
wadzaniu prac remontowo – budowlanych, jak i pomoc materiałowa. Aby utrzymać 
dobry stan i wygląd oraz wyposażenie obiektu, należało wykonać szereg prac budow-
lanych, inwestycyjnych, a przy ograniczonych możliwościach finansowych większość 
z nich wykonywana była systemem gospodarczym z udziałem własnym pracowników, 
lokalnych zakładów pracy, urzędu pracy (bezrobotni). Zakres prac do realizacji okre-
ślany był w planach inwestycyjnych i zatwierdzany  w corocznych planach finanso-
wych do wysokości wolnych środków posiadanych lub pozyskiwanych w formie kredy-
tów bankowych.”

W Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie ruszają prace mające na celu podział 
WPK na Rejonowe Przedsiębiorstwa Komunikacyjne. Zajmuje się tym Wydział do 
spraw Przedsiębiorstw i Przekształceń Własnościowych.

Wojewoda tarnowski Jerzy Orzeł zarządzeniem Nr 30/93 z dnia 16 marca 1993 
r. tworzy z dniem 1 kwietnia 1993 r. przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Re-
jonowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Dębicy”.  RPK zostało wyposażone 
w majątek należący do Oddziału Terenowego WPK Tarnów według kart inwenta-
ryzacyjnych i sprawozdania bilansowego sporządzonych na dzień 31 marca 1993 r. 
Pracownicy oddziału WPK stają się pracownikami RPK. Zgodnie z zarządzeniem 
wojewody przedsiębiorstwu nadaje się charakter przedsiębiorstwa użyteczności pu-
blicznej. Przedmiotem działania jest świadczenie na rzecz ludności usług w zakresie 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Ogranem założycielskim jest wojewoda tar-
nowski i to jemu podlega nowo utworzone przedsiębiorstwo. Tymczasowym kie-
rownikiem RPK w Dębicy zostaje Henryk Juraszek.

30 kwietnia 1993 r.  Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział V Gospodarczy do-
konuje na wniosek wojewody podziału WPK Tarnów na Rejonowe Przedsiębior-
stwa Komunikacyjne w Tarnowie, Bochni, Brzesku oraz Dębicy. Na skutek podziału 
WPK Tarnów zostaje wykreślone z rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Jak wspomina Henryk Juraszek: ,,Budynek wraz z wyposażeniem i autobusa-
mi (cały majątek ruchomy i nieruchomy) z wyjątkiem działki użyczonej w wieczyste 
użytkowanie został przekazany na rzecz RPK. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne, już jako samodzielne przedsiębiorstwo, miało bardzo trudną i skomplikowaną 
sytuację finansową. Dodatkowo trudną sytuację finansową pogarszał fakt, że RPK 
utworzono na bazie oddziału nie posiadającego służb (właściwych komórek organi-
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zacyjnych ani kadry) do prowadzenia działalności w formie samodzielnego przedsię-
biorstwa. Założenie było takie, że utworzone RPK z podziału WPK w Tarnowie zosta-
ną przejęte przez miasta, na terenie których działają (w przypadku Dębicy tak się nie 
stało). Gmina Miasta Dębicy nie wyraziła zgody na przejęcie komunikacji miejskiej 
od wojewody. Przedsiębiorstwo zostało pozostawione samo sobie: bez kadry, środków 
finansowych, z wyeksploatowanymi autobusami (praktycznie pozbawione możliwo-
ści działania). Wojewoda też nie był przychylny takiej sytuacji, ponieważ inne RPK 
w Bochni i Brzesku zostały przejęte przez miasta, a tylko Dębica odmówiła przejęcia. 
Miało to wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa przez służby wojewody. W pierw-
szej kolejności koniecznym było utworzenie niezbędnych komórek organizacyjnych 
umożliwiających prowadzenie działalności i pozyskanie do nich wykwalifikowanej 
kadry oraz opracowanie obiegu i rodzaju dokumentów pomiędzy komórkami, aby za-
pewnić możliwość dokumentowania i rozliczenia prowadzonej działalności. Utworzo-
ne zostały następujące komórki organizacyjne: dział finansowo- księgowy z głównym 
księgowym, dział przewozów z Kierownikiem, wydział warsztatu i usług z kierow-
nikiem oraz podległe tym działom komórki organizacyjne np. Kasa. Celem popra-

Autobus Autosan H-9-35 odziedziczony po WPK na przystanku przy ulicy Kolejowej, gdzie autobusy 
kończyły trasę do czasu ulokowania przystanku na Placu Sybiraków. Fot. Galicyjski Miłośnik Komunika-
cji Miejskiej Paweł Puchalski z Wrocławia.
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wy warunków pracy mechaników poszukiwałem wykonawcy kanałów naprawczych 
umożliwiających naprawę autobusów wewnątrz budynku. Rozmawiając z przedsta-
wicielami firmy remontowo - budowlaną pozostałej po likwidacji Igloopolu, pozyska-
łem informacje, że posiada znaczne zadłużenie podatkowe w stosunku do Urzędu 
Miasta i w zamian za jego umorzenie wykona kanały naprawcze dla komunikacji 
miejskiej. Po dokonaniu stosownych uzgodnień z władzami miasta, wykonaniu wy-
kopów i usunięciu ziemi w miejscu lokalizacji kanałów, przedłożeniu dokumentacji, 
firma zgodnie z ustaleniami wykonała 2 kanały naprawcze.”

Miasto Dębica pod wpływem wojewody i tzw. ustawy komunalizacyjnej w koń-
cu decyduje się przejąć RPK. 10 czerwca 1996 r. Ogólne zebranie pracowników RPK 
Dębica uchwala zmiany do statutu przedsiębiorstwa. Organem założycielskim zo-
staje Gmina Miasta Dębica. Dyrektorem przedsiębiorstwa pozostaje nadal Henryk 
Juraszek. Obszarem działalności przedsiębiorstwa jest Miasto Dębica i Gmina Dę-
bica, a głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest bieżące i nieprzerwane świadcze-
nie usług dla ludności w zakresie komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Uroczystość poświęcenia nowych autobusów Jelcz 120M/2 zasilanych gazem LPG. Fot. Artur Barwacz
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W czasie prac zmierzających do przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę 
z ograniczona odpowiedzialnością (sp. z o.o.) okazuje się, że majątek RPK należy 
w równych częściach (po 50%) do Gminy Miasta Dębica i Gminy Dębica. Jak rela-
cjonuje to Henryk Juraszek: „Na ten czas nie było informacji z żadnej ze stron (ani 
od wojewody ani od gmin, nie było też takiego zapisu w protokole przekazania mająt-
ku) o 50% udziale gminy Dębica w majątku RPK. Sprawa pojawiła się w chwili, gdy 
miasto Dębica pod naciskiem wojewody tarnowskiego i ustawy komunalizacyjnej zde-
cydowało się przejąć RPK w Dębicy. Ówczesny burmistrz miasta Dębicy – Zygmunt 
Żabicki poinformował, iż gmina wiejska Dębica posiadała 50% udziału w tworzonej 
spółce, ale po jego negocjacjach zrzekła się tych udziałów na rzecz gminy miasta Dę-
bica”.

Uchwałą Nr 24/61/97 Zarządu Miasta Dębicy z dnia 12 czerwca 1997r. RPK 
z dniem 1 lipca 1997 r. zostaje przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością pod nazwą Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. w Dębicy. 
W ten sposób po ponad 20 latach dębicka komunikacja miejska wraca do swojej 
pierwotnej nazwy, powszechnie używanej w wersji skrótowej jako „MKS”. Uchwałą 
Nr 24/64/97 został powołany pierwszy Zarząd spółki w składzie: Henryk Juraszek – 
prezes zarządu, Teresa Kulig – członek zarządu oraz Józef Lach – członek zarządu. 
18 czerwca 1997 r. w Kancelarii Notarialnej  Wojciecha Królikowskiego burmistrz 
Zygmunt Żabicki oraz jego zastępca Marek Wiśniewski podpisali Akt Założycielski 
nowej Spółki.

Zostaje uruchomiona nowa Linia Nr 11 do Pustkowa. W następnych latach li-
nia Nr 12 Wolica III – Nagawczyna BBC (BBC – Jedna z pierwszych prywatnych 
stacji benzynowych w rejonie Dębicy, której nazwa pochodziła od pierwszych li-
ter nazwisk właścicieli) przez ulicę Staszica i Cmentarną, linia Nr 13 Wielopolska 
Cmentarz – Cmentarna – Wolica pozwalająca w soboty i niedziele dotrzeć na dę-
bickie cmentarze oraz linia Nr 14 Budzisz – T.C. Dębica. W 2003r. zaledwie kilka 
dni funkcjonowała linia Nr 15 T.C. Dębica – Ul. Parkowa - Drogowców obejmująca 
swoją trasą ulice Bojanowskiego i Kochanowskiego. Linia ta w założeniu miała uła-
twić dotarcie do Urzędu Miejskiego zlokalizowanego w tym czasie w hotelu „Lipsk”.  
W roku 2006 linia ta została reaktywowana na okres  miesiąca z trasą Ratuszowa – 
Dworzec PKP – Chopina – Nosala – Strażacka.
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Początkowo nowa Spółka działała na zasadzie samofinansowania. W tym celu 
szukano różnych rozwiązań mających na celu obniżenia kosztów prowadzenia dzia-
łalności podstawowej. Dla realizacji powyższego celu w roku 1997 i 1998 przepro-
wadzono adaptację autobusów Jelcz PR-100 i Autosan H-9-35 do zasilania gazem 
LPG oraz wybudowano stację tankowania LPG. Za takim  rozwiązaniem przema-
wiał bardzo korzystny w tym czasie stosunek ceny gazu LPG   do ceny oleju napędo-
wego. Cena gazu kształtowała się na poziomie 25% ceny oleju napędowego. Pomimo 
że zużycie gazu było większe, to finalnie koszt paliwa do autobusów spadał o około 
50%. Zastosowanie takiego rozwiązania przy panujących wtedy cenach pozwalało 
na szybki zwrot poniesionych nakładów oraz generowało po tym okresie znaczne 
oszczędności. W celu zapewnienia sobie dodatkowych przychodów, Spółka otwiera 
także dodatkowe działalności takie jak Okręgowa Stacja Diagnostyczna czy myjnia 
samochodowa. Nadal trwa prowadzona własnymi siłami modernizacja zajezdni. 
Część prac wykonywali społecznie w wolnym czasie pracownicy Spółki. Niekiedy 
w drobniejszych pracach pomagali także uczniowie Technikum Samochodowego 
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy odbywający praktykę zawodową.

Pomimo tych wszystkich zmian organizacyjnych i prawnych, komunikacja na-
dal nie była postrzegana przez pasażerów jako swoja, miejska. Tabor nadal stanowi-
ły wyeksploatowane autobusy Jelcz PR-100 oraz Autosan H-9-35 odziedziczone po 
RPK. Malowanie autobusów nadal było fabryczne (za czasów PRL autobusy miej-
skie w całym kraju były malowane w barwach kości słoniowej i czerwonej). Numery 
boczne autobusów często także pochodziły jeszcze z czasów WPK. 

Przełomowym momentem był zakup dziewięciu fabrycznie nowych autobusów 
Jelcz 120M/2. Autobusy zostały pomalowane na obowiązujące do dziś żółto – zie-
lone barwy. Aby całkowicie nie zrywać z dotychczasową tradycją, postanowiono, że 
numery boczne autobusów, logo spółki i inne elementy będą  eksponowane w ko-
lorze czerwonym w nawiązaniu do koloru, który przeważał w dawnym wyglądzie 
autobusów miejskich oraz czerwonego pola, na którym jest umieszony gryf w her-
bie miasta. Autobusy otrzymały numery boczne od 1 do 9. Numeracja ta miała 
podkreślić nowy rozdział w dębickiej komunikacji.  Zdaniem wielu mieszkańców 
to właśnie zakup tych autobusów i wprowadzenie nowych barw spowodował, że 
komunikacja była na powrót postrzegana jako miejska, swoja. Była to  pierwszą 
większą dostawą nowych autobusów do Dębicy od 1979 r., kiedy to WPK Tarnów 
otrzymało pięć nowych Autosanów H-9-35, które zostały skierowane do oddziału 
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w Dębicy. Potem dębicki oddział dostawał pojedyncze sztuki fabrycznie nowych 
autobusów. Reszta potrzeb była uzupełniana autobusami po generalnym remoncie 
(tzw. odbudowie). Uroczyste włączenie nowych autobusów do eksploatacji odbyło 
się z udziałem księdza prałata Stanisława Fiołka oraz księdza profesora Tomasza 
Jelonka, którzy dokonali poświęcenia pojazdów. Wydarzenie miało miejsce w dniu 
16 grudnia 1998 r. na parkingu pomiędzy kościołem Św. Jadwigi a nieistniejącą już 
Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Dębicy.

Sprawę z zakupem Jelczy tak wspomina prezes Henryk Juraszek: „Największym 
zwolennikiem zastosowania napędu gazowego w autobusach komunikacji miejskiej 
był burmistrz Zygmunt Żabicki. Dzięki jego decyzjom mogliśmy dokonać adaptacji 
autobusów na zasilanie LPG (pokrycie wkładu własnego pożyczki WFOŚ i GW), 
a także już będąc w formie organizacyjnej spółki dokonać zakupu dziewięciu nowych 
autobusów Jelcz 120M. W tym czasie na rynku nie było producenta autobusów zasila-
nych gazem LPG, istniał jeden prototypowy autobus Jelcz. Zarząd Spółki MKS Sp. z o. 
o dokonał stosownych uzgodnień dotyczących wyprodukowania dziesięciu autobusów 
marki Jelcz z silnikami zasilanymi gazem LPG pomiędzy producentem autobusów Jelcz 
i dr Markiem Rudkowskim, właścicielem firmy NGV Autogaz w Krakowie. W ramach 
uzgodnień ustalono, iż autobusy będą wyprodukowane przez zakład JELCZ Lasko-
wice, a silnik przystosowany do zasilania gazem zostanie dostarczony do zabudowy 
przez firmę NGV Autogaz w Krakowie. Ustalenia powyższe zostały przedłożone Za-
rządowi miasta Dębicy. Ponieważ zakup autobusów miał być dokonany przez miasto 
na rzecz spółki, ustalono dodatkowe spotkanie w zakładzie Jelcz zainteresowanych 
stron. W spotkaniu wzięli udział dyrektor naczelny Jelcza, burmistrz miasta, prezes 
zarządu MKS. Na spotkaniu potwierdzono wyprodukowanie dziesięciu autobusów (po 
złożeniu przez miasto stosownego zamówienia). Miasto wycofało się jednak z zakupu, 
cedując zadanie na spółkę z udzieleniem jej poręczenia kredytu bankowego. Tak więc 
nie miasto, a spółka dokonała zakupu nie dziesięciu a dziewięciu autobusów marki Jelcz 
120M zasilanych gazem LPG (zaciągając na ten cel kredyt bankowy). W skali kraju 
Komunikacja Miejska w Dębicy była pierwszą posiadającą 100% taboru autobusowego 
zasilanego paliwem ekologicznym alternatywnym do oleju napędowego”.

W tym czasie równocześnie dochodzi do nieporozumień pomiędzy Miastem 
Dębica a Gminą Dębica dotyczących pokrywania kosztów funkcjonowania komu-
nikacji miejskiej. Prowadzi to do zerwania współpracy między samorządami na 
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Uroczystość poświęcenia nowych autobusów Jelcz 120M/2 zasilanych gazem LPG. Fot. Artur Barwacz

Autobus obsługujący linię numer B na przystanku Dworzec PKP. Fot. Galicyjski Miłośnik Komunikacji 
Miejskiej Paweł Puchalski z Wrocławia.
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dotychczasowych zasadach. Nowe porozumienie wymusza zmiany organizacyjne 
w funkcjonowaniu linii obejmujących swoją trasą odcinki poza miastem. Od dnia 
1 października 1999 r. następuje zmiana oznaczeń linii z cyfrowych na literowe dla 
linii wybiegających poza granice miasta ( z 7 kursującej do Pustkowa - Osiedla na E, 
z 4 kursującej do Nagawczyny na H, z 2 kursującej do Stobiernej na A, z 4 kursującej 
do Braciejowej na B, z 11 kursującej do Pustkowa na R, z 5 kursującej do Choto-
wej na K). W autobusach oznaczonych literką obowiązują tylko bilety zakupione 
u kierowcy z kasy fiskalnej, nie ma kasowników, co w praktyce zmienia charakter 
tych przewozów z komunikacji miejskiej na przewozy regularne wykonywane do 
tej pory przez autobusy PKS czy prywatnych przewoźników. Autobusy kursujące 
w mieście miały oznaczenie „linia miejska”, a wyjeżdzające poza miasto „linia pod-
miejska”. Zmiany te wprowadzają dezorientację u pasażerów. W następnych latach 
czynione były kroki zmierzające do normalizacji sytuacji, jak powrót kasowników 
czy refundacja przez Gminę ulg za bilety miesięczne dla uczniów. Jednak trady-
cyjne papierowe bilety już nigdy nie wróciły na strefy opłat leżące poza miastem. 
Wyjątkiem były Karnety 5 - przejazdowe  dla Honorowych Dawców Krwi z Gminy 
Dębica.

Jak relacjonuje to Prezes Henryk Juraszek: ,,W tym miejscu należy wspomnieć 
fakt wypowiedzenia spółce umowy na świadczenie usług przez gminę wiejską Dębica. 
Było to w okresie, gdy burmistrzem miasta był Władysław Bielawa. Powodem, jaki 
przedstawiła gmina, była odmowa partycypacji w kosztach stosowania ulg i zwolnień 
na liniach komunikacyjnych gminy Dębica.  Zarzuty wysuwane przez radnych były 
absurdalne, między innymi jakoby kierowcy specjalnie sprzedawali pasażerom dwa bi-
lety ulgowe, zamiast biletu normalnego, narażając w ten sposób gminę na dodatkowe 
koszty. Żadne argumenty nie trafiały do władz gminy, i tak doszło do wypowiedzenia 
umowy i poważnych perturbacji w spółce. Konieczna była redukcja pracowników – 
zwolnienia grupowe (największe w grupie kierowców) prawie połowa zatrudnionych. 
Połowa taboru autobusowego wyłączona została z eksploatacji. Spółka była  w sytu-
acji krytycznej pod każdym względem, konieczna była natychmiastowa zmiana orga-
nizacji pracy, rozkładów jazdy itp. Po okresie trzech miesięcy, na skutek prowadzonych 
rozmów przez burmistrza miasta Władysława Bielawe z wójtem gminy przy pomocy 
Związków Zawodowych, a także nacisków mieszkańców, podpisane zostało porozu-
mienie z gminą wiejską Dębica, określające warunki świadczenia usług komunika-
cyjnych na terenie gminy. Warunki zostały tak określone, że gmina nie będzie party-
cypowała w żadnych kosztach funkcjonowania komunikacji, nie będzie stosowała ani 
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uchwalała ulg czy zwolnień przewozowych. Państwowe ulgi komunikacja obowiąza-
na będzie stosować bez możliwości zwrotu. Komunikacja miała sama się finansować. 
Pierwszą gminą, która zrezygnowała z usług komunikacji miejskiej była gmina Ży-
raków – tak doszło do likwidacji linii komunikacyjnej relacji Dębica – Bobrowa.  Od 
października wznowiono komunikację miejską na terenie gminy Dębica. Dokonano 
głębokich zmian organizacyjnych zarówno w charakterze pracy kierowcy, jak i rozkła-
dach jazdy, łącznie ze zmianą oznaczenia linii komunikacyjnych. Powyższe działania 
były niezbędne, aby w przyszłości nie spotkać się ze strony radnych miejskich z podob-
nymi zarzutami o sponsorowanie przewozów gminnych. Bilety sprzedawał kierowca, 
który był zatrudniony jako prowadzący działalność gospodarczą tzw. Samozatrud-
nienie, a jego wynagrodzenie uzależnione było od wielkości sprzedaży biletów na linii 
komunikacyjnej. Zastosowane rozwiązanie nie tylko pozwalało na samofinansowanie 
linii podmiejskich, ale przynosiło spółce dochód. Rozwiązanie to funkcjonowało do 
czasu ustawowego ograniczenia samozatrudnienia”.

W 2002 r. na urząd burmistrza miasta zostaje wybrany Edward Brzostowski. 
Nowy burmistrz rozpoczyna zwieńczone sukcesem starania o przejęcie terenów 
i nieruchomości po zlikwidowanej jednostce wojskowej w Dębicy. Ten niewątpliwy 
sukces miasta mógł spowodować następną przeprowadzkę dębickiej komunikacji. 
Jak wspomina to Henryk Juraszek: „W kolejnych latach, a w szczególności za kaden-
cji burmistrza Edwarda Brzostowskiego w spółce dokonano najwięcej inwestycji. Na 
samym początku spółka otrzymała polecenie przeniesienia się na tereny dawnej jed-
nostki wojskowej. Wskazany teren był „dziewiczy”, trzeba było wszystko rozpoczynać 
od początku, co przy braku środków finansowych nie wróżyło powodzenia, jedynie 
powrót na kilka lat do warunków jak na Poddębach. Wyraziłem więc sprzeciw, uza-
sadniając go między innymi tym, iż na przystosowanie i modernizację pomieszczeń 
oraz ich wyposażenie poniesiono znaczne nakłady, a w proponowanej lokalizacji nie 
da się ich odtworzyć beznakładowo (jako przykład nowoczesna kotłownia gazowa, 
stanowiska naprawcze autobusów, stanowiska diagnostyczne, stacja paliw itp.). Nie 
spotkało się to ze zrozumieniem ze strony burmistrza, który zapowiedział wizyta-
cję zajezdni, celem potwierdzenia moich zastrzeżeń. Wizytacja się odbyła. Kto znał 
p. Brzostowskiego, to sobie resztę dopowie, ale w finale do przeniesienia nie doszło, 
a ja otrzymałem polecenie opracowania szczegółowego planu zadań inwestycyjnych 
z podziałem na lata i ich wyceną (ze szczególnym uwzględnieniem uwag i poleceń 
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wykonania określonych zadań, jak np. malowanie wszystkich obiektów na bazie, wy-
konanie ogrodzenia od strony ul. Sandomierskiej według propozycji burmistrza, bu-
dowa budynku administracyjnego zaprojektowanego przez biuro projektowe urzędu 
miejskiego wg. pomysłu burmistrza i nazwanego jako budynek stacji paliw). Budynek 
ten został oddany do użytkowania w 30 czerwca 2006 r. ”

Wybudowanie budynku administracyjnego było następnym bardzo ważnym 
wydarzeniem w historii komunikacji miejskiej w Dębicy. Dotychczas zajmowane 
były budynki opuszczane przez inne podmioty, zupełnie nie dostosowane do funk-
cji jaką miały pełnić i sięgające czasów przedwojennych, jak lokalizacje na Wielkie-
go Proletariatu i Poddębach. Nowy budynek,  a także przeprowadzane w tym czasie 
remonty i modernizacje reszty zajezdni oraz taboru, wprowadzenie nowoczesnych 
elektronicznych tablic kierunkowych i kasowników, znacznie wpłynęły na wizeru-
nek dębickiej komunikacji.

W 2004 r. Spółka pozyskała na preferencyjnych warunkach kredyt z WFOŚIGW 
pozwalający na budowę budynku stacji paliw, adaptację autobusów oraz zaplecza 
technicznego do zasilania sprężonym gazem ziemnym (CNG). W tym roku doko-
nano także zmiany lokalizacji stacji tankowania LPG oraz przystąpiono do budowy 
we współpracy z zewnętrznym inwestorem (PGNiG) stacji tankowania pojazdów 
CNG. Stacja CNG funkcjonowała do początku 2012 r., tj. do  momentu wycofania 
autobusów zasilanych tym paliwem z eksploatacji. Stacja w tym okresie, oprócz tan-
kowania własnych autobusów, tankuje także samochody osobowe zasilane popular-
nym gazem LPG oraz kilka prywatnych aut z rejonu Dębicy zasilanych gazem CNG. 

Tak sprawę zrelacjonował Henryk Juraszek: „Ponad 9-letni okres doświadczeń 
w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem propan – butan, stały rozwój 
technologii i konstrukcji rozwiązań zasilania silników spalinowych paliwami alter-
natywnymi w tym sprężonym gazem ziemnym (CNG),  a także korzystny dla spółki 
zbieg okoliczności związany z prowadzonymi przez Podkarpacką Spółkę Gazowniczą 
w Tarnowie inwestycjami budowy stacji CNG na trasie Przemyśl – Kraków, pozwo-
liły zarządowi Spółki podjąć w 2005r. nowe wyzwanie związane z wprowadzeniem 
do eksploatacji autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Przejęcie przez 
Podkarpacką Spółkę Gazowniczą w Tarnowie kosztów inwestycyjnych budowy stacji 
CNG pozwoliło Spółce na dokonanie niezbędnych inwestycji     w zakresie przystoso-
wania pięciu autobusów do zasilania sprężonym gazem ziemnym, zakupu  nowego 
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fabrycznie przystosowanego autobusu zasilanego CNG, a także wykonanie niezbęd-
nych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej Spółki. Dokonano modernizacji 
warsztatu - przystosowano stanowiska naprawcze do eksploatacji autobusów zasila-
nych CNG. Zakres prac obejmował także modernizację stacji paliw. Z tytułu prowa-
dzonych inwestycji w 2005 r. wzrosło w Spółce zatrudnienie o dziesięć osób”.

Nowym autobusem był autobus typu mini. Był on zabudowany na podwoziu 
Iveco w zakładzie Kapena w Słupsku (w tym samym przedsiębiorstwie, które zbu-
dowało w latach 90 - tych XX wieku na bazie autobusów Jelcz dębickie trolejbusy dla 
KRP Igloopol).  Poza rtm wyjątkiem tabor od czasu dostawy nowych Jelczy jest uzu-
pełniany na bieżąco tylko autobusami używanymi, a kupowanymi w przedsiębior-
stwach komunikacyjnych w tak odległych  miastach, jak Tychy czy Gdynia. Z Gdyni 
w 2008 r. został pozyskany autobus marki Jelcz M121MB. Był to pierwszy nisko-
podłogowy autobus we flocie MKS. Do czasu pozyskania tego autobusu MKS przez 
kilka lat eksploatował wyłącznie autobusy zasilane paliwem gazowym. Następnymi 
autobusami niskopodłogowymi były Neoplany N4011 pozyskane z rynku niemiec-
kiego (te dodatkowo jako pierwsze dębickie autobusy wyposażone były w rampę 
dla wózków inwalidzkich i klimatyzację) oraz Mercedesy N405NK2 zasilane gazem 
CNG z rynku szwedzkiego. Zakupy te także były zrealizowane w 2008 r. 

Trudności w pozyskaniu autobusów zasilanych alternatywnym paliwem skło-
niły spółkę do powrotu do autobusów zasilanych olejem napędowym. Autobusy na 
powrót były tankowane na zewnętrznej stacji paliw. Powodowało to zmianę organi-
zacji pracy kierowców eksploatujących te pojazdy i inne komplikacje. Została więc 
podjęta decyzja o rozbudowie stacji paliw o dystrybucję paliw płynnych, pozytyw-
nie zresztą przyjęta przez władze miasta, widzące korzyści zarówno dla spółki, in-
nych instytucji miejskich, jak i samych mieszkańców. Miasto przekazuje na postawie 
uchwały Nr XXVIII/427/09 z dnia 23 marca 2009 r. kwotę 650 tysięcy złotych. Prace  
związane z rozbudową stacji ruszają w 2009 r. W tym samym roku następuje zmiana 
na stanowisku prezesa zarządu, zostaje powołany Piotr Chęciek. Henryk Juraszek 
zostaje dyrektorem ds. technicznych  zastępcą prezesa zarządu i pracuje w spółce do 
końca swojej kariery zawodowej. Zmodernizowana stacja paliw zaczyna swoją pra-
cę w lutym 2012 r. i szybko zdobywa uznanie wśród klientów, zarówno indywidual-
nych, jak i lokalnych przedsiębiorców. Własna stacja paliw pozwala spółce na bieżą-
co kontrolować jakość dostarczanego paliwa, a w przypadku wystąpienia zakłóceń 
w dostawach zabezpieczyć odpowiednie zapasy zarówno dla własnych pojazdów, 
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jak i innych miejskich służb. W ten sposób Spółka staje się samowystarczalna pod 
względem organizacyjnym, pierwszy  raz w swojej historii. Taki poziom zaplecza 
technicznego był już wówczas standardem w skali kraju. Należy jednak pamiętać, 
że MKS zaczynał wszystko jakby od nowa w 1991 r., wiele inwestycji i modernizacji 
robiąc własnymi środkami, gdzie w początkowym okresie nie był jeszcze pewny los 
nowo powołanego RPK.

W 2009 r. Spółka opracowuje i składa do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszo-
wie wniosek o dofinansowanie zakupu taboru samochodowego ze środków euro-

Uroczystość poświęcenia autobusów SOR BN9,5M. Fot. Janusz Kwiatek
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pejskich „Wymiana taboru Autobusowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej 
Sp. z o.o. w Dębicy”. Wartość projektu to 6 835 100 zł z czego 5 320 066 zł stanowi 
dofinansowanie. Środki na wkład własny, dzięki przychylności burmistrza miasta 
Pawła Wolickiego, zostają zabezpieczone przez miasto w formie nieoprocentowanej 
pożyczki i jako podwyższenie kapitału zakładowego.  W ramach projektu udaje się 
zakupić dziesięć nowych autobusów marki SOR BN9,5M, cztery tablice informacji 
pasażerskiej informujące o odjazdach autobusów w czasie rzeczywistym, doposaże-
nie pozostałych autobusów  w system GPS oraz wdrożenie systemu biletu elektro-
nicznego w odniesieniu do biletów okresowych. Nowe autobusy są klimatyzowane, 
przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w system 
monitoringu. Autobusom zostają nadane numery boczne od 21 do 30. Uroczyste 
włączenie autobusów do eksploatacji z udziałem władz miasta, zaproszonych gości 
oraz księdza prałata Ryszarda Piaseckiego, który zgodnie z tradycją dokonał po-
święcenia nowych pojazdów, odbyło się   na terenie zajezdni w dniu 30 czerwca 
2011 r.

Zakup nowych autobusów poprawia sytuację taborową. Niestety coraz częściej 
starszy tabor odmawia posłuszeństwa.  Jelcze osiągają przebieg miliona kilometrów. 
Spółka ratuje się zakupem autobusów na rynku czeskim i niemieckim.

Autobusy Autosan w dniu uroczystości poświęcenia na zajezdni przy ulicy Sandomierskiej. Fot. Maciej 
Bizoń
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Wprowadzane są dalsze udogodnienia dla pasażerów, jak interaktywny rozkład 
jazdy w przeglądarce internetowej, aplikacja na telefony komórkowe czy możliwość 
zakupu biletu przez telefon. W tym czasie zostają uruchomione trzy nowe linie ko-
munikacji miejskiej:

linia Nr 15 Dębica – Paszczyna,
linia Nr 16 Dębica – Borowa,
linia Nr 17 Dębica – Stasiówka – Łupiny – Stobierna Laskowa.

W 2017 r. decyzją burmistrza miasta Mariusza Szewczyka kolejny projekt in-
frastrukturalny realizowany przez miasto zostaje poszerzony o zakup dziesięciu no-
wych autobusów.  Pracownicy Spółki włączają się w pracę nad wnioskiem Urzędu 
Miejskiego w Dębicy pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko-Ropczyckim 
Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę in-
frastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego”. 

W wyniku uzyskanego dofinansowania miasto dokonuje budowy ronda oraz re-
montu drogi w okolicy Sądu Rejonowego w Dębicy oraz zakupuje w 2019 r. dziesięć 
autobusów marki Autosan  SANCITY LF, a także wymienia szesnaście wiat przy-
stankowych. Autobusy zostają przekazane w dzierżawę MKS. Otrzymują numery 
boczne od 51 do 60. Uroczyste włączenie do eksploatacji odbywa się w dniu 23 lipca 
2019 r. z udziałem władz miasta, powiatu, gmin oraz księdza prałata Ryszarda Pia-
seckiego na terenie zajezdni. W ramach projektu zostaje uruchomiona nowa linia 
Nr 7 Wolica III – osiedle Słoneczne – Zawada.

W grudniu 2018 r. następuje zmiana na stanowisku prezesa zarządu. W miejsce 
Piotra Chęćka, który zostaje wybrany na stanowisko starosty powiatu dębickiego, 
zostaje powołany Józef Rutka. Zostaje podpisana nowa umowa wykonawcza pomię-
dzy Spółką a Miastem Dębicą na okres 9 lat.

W grudniu 2019 r. następuje dalsza rozbudowa stacji paliw o dystrybutor do 
płynu do spryskiwaczy oraz dodatku Ad Blue, co wpisuje się w aktualnie panujące 
trendy ekologiczne i pozwala ograniczyć wprowadzanie do obiegu jednorazowych 
opakowań z tworzyw sztucznych. 

Na przełomie lat 2019 i 2020 dochodzi do zerwania współpracy w dziedzinie 
komunikacji miejskiej pomiędzy Miastem Dębica a Gminą Dębica. MKS zaprze-
staje obsługi komunikacyjnej gminy Dębica z wyjątkiem kursów linii Nr 7 na strefę 
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Odkażanie autobusu podczas pandemii. Fot. Janusz Kwiatek

Autobus linii nr 1 rozpoczynający ostatni kurs do Pustkowa-Osiedla. Fot. Norman Magiera
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przemysłową w Zawadzie. W sobotę 29 lutego 2020 r. odbywają się ostatnie kursy 
do miejscowości, do których miejskie autobusy dojeżdżały praktycznie od począt-
ku działalności komunikacji miejskiej w Dębicy, jak Zawada, Stobierna, Braciejowa 
i Pustków-Osiedle. W wyniku tych zmian zmienia się numeracja linii oraz często-
tliwość kursowania w obrębie miasta. 

W marcu 2020 r. MKS kupuje od rzeszowskiego MPK holownik Jelcz, któ-
ry znacznie ułatwia pracę warsztatu w przypadku awarii. W tym samym miesiącu 
wybucha pandemia SARS-COVID-19. Następują trudne czasy dla funkcjonowania 
Spółki. Rozkład jazdy jest na bieżąco dostosowywany do aktualnie panującej sytu-
acji epidemiologicznej. Sytuacja taka trwa do początku 2022r. System pracy w Spół-
ce, również w odniesieniu do komunikacji miejskiej, jest na bieżąco dostosowy-
wany do wymogów i zaleceń epidemiologicznych. Kierowcy, którzy nie wykonują 
zadań przewozowych ze względu na wprowadzone ograniczenia, na zlecenie miasta 
i innych instytucji, zajmują się odkażaniem miasta (ulic, placów i przystanków) oraz 
obiektów użyteczności publicznej. Daje to Spółce dodatkowe przychody, co wraz 
z uzyskaną pomocą publiczną z Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy oraz środków 
rządowych pozwala przetrwać spółce ten szczególnie trudny okres. 

Przez cały okres działalności MKS jako Spółki były podejmowane próby uru-
chamiania nowych połączeń jak np. linia Z do Bobrowej (była to próba nawiązania 
do tradycji dawnej linii Nr 5, która kursowała do Bobrowej oraz  wariantowo do 
Cieszęcin), linia R Bis do Przecławia, czy w późniejszym czasie linia M do Mielca. 
Linia ta zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Dębica, Miastem 
Mielec, Gminą Dębica i Gminą Przecław miała być obsługiwana we współpracy 
z MKS Mielec. Jednak Mielec wycofał się z tych planów. Przez pewien czas funk-
cjonowała też dobrze rokująca linia Nr 20 do Pilzna. W 1997r. była także podjęta 
próba reaktywacji linii sezonowej nawiązującej do dawnej linii „CH”. Linia „CK” 
kursowała od ośrodka rekreacyjnego Jałowce do ośrodka w Chotowej, tym razem 
przez Straszęcin, Grabiny i Przyborów. Linie sezonowe były nazywane potocznie 
„zielonymi”. 

Spółka uruchamiała też na zlecenie różnych podmiotów linie regularne spe-
cjalne, takie jak ZK (dowóz osadzonych w dębickim Zakładzie Karnym do pracy 
głownie w miejskich instytucjach),  SPS (dowóz dzieci z terenu miasta do Zespołu 
Szkół Specjalnych), GD (linia dowożąca klientów do Galerii Dębickiej w począt-
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Widok zajezdni od strony ulicy Sandomierskiej, październik 2022 r. Fot. Andrzej Kwiatek.
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kowej fazie jej działalności),BS (dowóz dzieci z dębickich szkół podstawowych na 
naukę pływania), CZAD FESTIWAL dla uczestników odbywającej się przez kilka 
lat z rzędu w Straszęcinie imprezy muzycznej o tej samej nazwie, czy DD na Dni 
Dębicy. W czasie pandemii uruchomiono też linie S1, S2 dowożące mieszkańców 
miasta na szczepienia przeciwko SARS COVID-19 przy stadionie Klubu Sporto-
wego Wisłoka. Autobusy komunikacji miejskiej służyły i służą nadal uczestnikom 
patriotycznych uroczystości w mieście, na Kałużówce oraz Górze Śmierci w Pust-
kowie, pielgrzymującym do Sanktuarium w Zawadzie czy też  podopiecznym placó-
wek opiekuńczych ze szczególnymi potrzebami ruchowymi.

W dniu Wszystkich Świętych (tj. 1 listopada) są także uruchamiane linie ko-
munikacji miejskiej pozwalające dotrzeć mieszkańcom na dębickie cmentarze. Li-
nie te są oznaczane cyfrą „0” z różnymi rozszerzeniami na przestrzeni lat w zależ-
ności od trasy obowiązującej w danym roku. 

Spółka rozwijała też usługi dodatkowe dla klientów zewnętrznych zarówno 
instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Usługi takie jak sprzedaż paliw, diagno-
styki samochodowej świadczone na własnej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, 
reklama na i w autobusach czy warsztat samochodowy związane są ściśle z profilem 
działalności Spółki i pozwalają lepiej wykorzystać posiadane zasoby.

MKS Dębica jest członkiem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w War-
szawie.

11 listopada 2022 r. minęło 50 lat od uruchomienia komunikacji miejskiej 
w Dębicy. Jak wynika z niniejszego opracowania, przeważnie była to droga pod górę 
z licznymi zakrętami i wybojami, którą udało się przebyć dzięki zaangażowaniu 
wszystkich tych, którzy pracują i pracowali w dębickiej komunikacji na przestrzeni 
tych 50 lat jej działalności, pokonując często przeciwności natury organizacyjnej, 
finansowej, administracyjnej, ludzkiej a nawet pandemicznej.

 

 
 
             

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie dostępnych materiałów dokumentowych, 
publikacji i wywiadów.
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Tabor MKS na przestrzeni lat

Zajezdnia przy ulicy Poddęby. Z kroniki MPK/WPK Tarnów

Zajezdnia przy ulicy Poddęby. Z kroniki MPK/WPK Tarnów

Zajezdnia przy ulicy Poddęby. Z kroniki MPK/WPK Tarnów



46

Zajezdnia przy ulicy Poddęby. Z kroniki MPK/WPK Tarnów

Fot. Galicyjski Miłośnik Komunikacji Miejskiej Paweł Puchalski z Wrocławia

Fot. Galicyjski Miłośnik Komunikacji Miejskiej Paweł Puchalski z Wrocławia
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Fot. Galicyjski Miłośnik Komunikacji Miejskiej Paweł Puchalski z Wrocławia

Fot. Artur Barwacz

Fot. Artur Barwacz
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Fot. Artur Barwacz

Fot. Artur Barwacz
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Fot. Artur Barwacz

Fot. Maciej Bizoń

Fot. Maciej Bizoń
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Fot. Galicyjski Miłośnik Komunikacji Miejskiej Paweł Puchalski z Wrocławia

Fot. Galicyjski Miłośnik Komunikacji Miejskiej Paweł Puchalski z Wrocławia

Fot. Galicyjski Miłośnik Komunikacji Miejskiej Paweł Puchalski z Wrocławia
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Fot. Maciej Bizoń

Fot. Maciej Bizoń

Fot. Z zasobów MKS Dębica
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Fot. Maciej Bizoń

Fot. Maciej Bizoń

Fot. Maciej Bizoń
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Fot. Maciej Bizoń

Fot. Janusz Kwiatek

Fot. Maciej Bizoń
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Fot. Maciej Bizoń

Fot. Maciej Bizoń

Fot. Maciej Bizoń
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Fot. Janusz Kwiatek

Fot. Janusz Kwiatek

Fot. Janusz Kwiatek
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Fot. Maciej Bizoń

Fot. Maciej Bizoń

Fot. Maciej Bizoń
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Fot. Bartosz Musiał

Fot. Janusz Kwiatek
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Fot. Maciej Bizoń

Fot. Maciej Bizoń

Fot. Andrzej Kwiatek
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Fot. Andrzej Kwiatek

Fot. Andrzej Kwiatek

Fot. Andrzej Kwiatek
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Fot. Andrzej Kwiatek

Fot. Andrzej Kwiatek

Fot. Andrzej Kwiatek






