
CZWARTEK 28 czerwca 2012 r.Redaktor prowadzący: Robert Lodziński

Opolski ekspres dęty to
akcja, podczas której
młodzi muzycy podróżu-

jąc pociągiem dają koncerty
na kolejnych stacjach. W tym
roku szynobus z muzykami
na pokładzie pojechał
do Byczyny i z powrotem. Prze-
jazd dla melomanów, miłośni-
ków Politechniki Opolskiej i ko-
lei był bezpłatny, wystarczyło
zabrać dobry humor. Najmilej
widziane były dzieci, bo w tym
roku organizatorzy zaplanowa-
li imprezę właśnie z myślą o naj-
młodszych. - Jako, że odjazd
muzycznego ekspresu zbiegł się
z Dniem Dziecka, na stacji
w Kluczborku przygotowano
specjalne atrakcje - mówi
Wioleta Jakiemczuk z działu
Sprzedaży i Marketingu Prze-
wozów Regionalnych. W pro-
gramie były konkursy w tym za-
powiedzi przez megafon oraz
pokazy Służb Ochrony Kolei
i tresury psów.

- Najmłodsi pasażerowie 
otrzymywali dodatkowo od nas
gadżety związane z koleją:
kolorowanki, wiatraczki, wupisy,
balony oraz cukierki krówki.
Wszyscy doskonale się bawili -
mówi Wioleta Jakiemczuk. Do-
datkowo na stacji Kluczbork
dzieci mogły także zwiedzać
dwie lokomotywy oraz nastaw-
nię. Pociąg na swoje trasie za-
trzymał się również w Bukowie.
Tę wyjątkową stację muzyczny
ekspres odwiedza po raz dru-
gi. - I tym razem bukowianie za-
skoczyli nas swoją gościnnoś-
cią. Świerki wokół stacji zakwitły
bibułą, a my otrzymaliśmy wiel-
ki tort piernikowy w kształcie lo-
komotywy - mówi Przemysław
Ślusarczyk, pomysłodawca wy-
darzenia i dyrygent. W trasie
wystąpiły połączone orkiestry:
Politechniki Opolskiej - el12
Opole Politechnic Band, Ze-
społu Szkół Elektrycznych im.
T. Kościuszki w Opolu, a także
Jemielnicka Orkiestra Dęta.
W repertuarze była jak zwykle
muzyka rozrywkowa oraz fil-
mowa. W sumie ekspresem
przejechało się 200 osób. Prze-
wozy Regionalne wspierają ak-
cję „Kolej na Orkiestr” od sa-
mego początku. - Udostępnia-
my nasz tabor oraz
współfinansujemy imprezę -
mówi Wioleta Jakiemczuk. ❚

Pociąg z muzyką, czyli 
dobra zabawa na torach
Przewozy Regionalne już po raz trzeci wsparły akcję „Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty”.
Tym razem muzyczny pociąg jechał z dworca głównego w Opolu do Byczyny.

Bukowianie jak zwykle przygotowali wielką fetę z okazji przyjazdu
ekspresu dętego.

Tegoroczna akcja „Kolej na Orkiestrę” była dedykowana najmłodszym z okazji przypadającego wtedy
Dnia Dziecka.
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Po drodze muzyczny pociąg zatrzymywał się w Kluczborku, Murowie i Byczynie.

Najmłodsi, którzy podróżowali pociągiem otrzymali kolejowe gadżety.
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Zmiana w rozkładzie po-
dróży wynika z remontu
przejazdu kolejowego po-

między stacją Opole Główne
a stacją Opole Groszowice.

Z tego powodu cztery popo-
łudniowe pociągi będą wspo-
magane przez komunikację za-
stępczą (dwa wyjeżdżające
z Opola o godz. 16.20 i 18.30
oraz dwa jadące z Tarnowa Op.
do Opola o godz. 16.05
i 18.04).

- Komunikacja zastępcza bę-
dzie uruchomiona od 16 lip-
ca do 28 lipca - informuje Ire-
neusz Cieślik, naczelnik Dzia-
łu Przewozów, Gospodarki,
Eksploatacji i Utrzymania Ta-
boru w Opolskim Zakładzie
Przewozów Regionalnych. - Au-
tobusy pojadą z Opola Głów-
nego do Tarnowa Opolskiego.
Jeden z nich będzie „odbijał”
do stacji Opole - Groszowice,
by stamtąd także zabrać pa-
sażerów - dodaje.

Kolejarze szacują, że z te-
go powodu podróż z Opola 
do Gliwic wydłuży się o ok. 17
minut. - Wszystko jednak za-
leży od ruchu, jaki w tym cza-
sie panować będzie na drogach
- dodaje naczelnik.

To jednak nie koniec zmian
związanych z remontem prze-
jazdu na tej trasie. Między 16
a 28 lipca pociąg relacji Wroc-
ław Gł. (16.40) - Kędzierzyn-

Koźle (18.55) będzie odwo-
łany na odcinku Opole Gł. -
Kędzierzyn-Koźle. Podróżni
korzystający z tego pociągu
będą mieli możliwość podró-
żowania pociągiem InterRegio
„Szyndzielnia” odjazd z Opo-
la Gł. o godz. 18.41 - przy-
jazd do Kędzierzyna-Koźla
o godz. 19.30. Pociąg

„Szyndzielnia” będzie zatrzy-
mywał się na wszystkich sta-
cjach pomiędzy Opolem
a Kędzierzynem i będą w nim
honorowane bilety na prze-
jazd pociągami „Regio”.

W sierpniu natomiast odro-
bina cierpliwości potrzebna
będzie pasażerom podróżu-
jącym z Opola do Nysy. Z po-

wodu remontu torów autobu-
sy będą woziły pasażerów
od 16 do 29 sierpnia na od-
cinku Opole Główne - Opole
Zachód - Komprachcice.
Od 30 sierpnia do 1 września
komunikacja zastępcza bę-
dzie działała na odcinku
Komprachcice - Szydłów.

❚

Korekta w rozkładzie
Pasażerowie, którzy w drugiej części lipca zaplanują podróż z Opola w stronę
Gliwic będą musieli na krótkim odcinku przesiąść się do autobusów.

Kolejarze szacują, że komunikacja zastępcza wydłuży podróż z Opola Głównego do Gliwic 
o ok. 17 minut. 
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Od teraz 37 procentową ul-
gę przy zakupie biletów

otrzymają również „weterani
poszkodowani”, którzy doznali
urazów lub chorób w związku
z udziałem w działaniach poza
granicami państwa. Co ważne,
aby taką ulgę otrzymać po-
dróżny powinien posiadać trzy
dokumenty: legitymację wete-
rana poszkodowanego, eme-
ryta-rencisty oraz dowód tożsa-
mości. Dokumenty te należy
okazać podczas kontroli w po-
ciągu - mówi Jolanta
Kościukiewicz z Przewozów Re-
gionalnych. Zmiany w taryfie
dotyczą również oferty
REGIOkarnet ważnej na wszyst-
kie pociągi uruchamiane przez
Przewozy Regionalne (to karnet
uprawniający do nieograniczo-
nej liczby przejazdów w ciągu
trzech dowolnie wybranych dni,
w ciągu dwóch kolejnych mie-
sięcy. Od 1 czerwca za taki
REGIOkarnrt podróżny musi za-
płacić 119 zł a nie jak dotych-
czas 99 zł. -mówi Jolanta
Kościukiewicz. Według nowych
zasad w dodatkową gotówkę bę-
dą się musieli zaopatrzyć tak-
że ci podróżni, którzy nie ku-
pują biletów w kasach czy też
biletomatach, mimo że te na da-
nej stacji działają. To dlatego,
że wzrasta opłata za wypisanie
takiego biletu w pociągu. Do-
tychczas koszt za wypisanie bi-

letu na stacji, gdzie czynna jest
kasa biletowa, wynosił 5 zł, te-
raz wzrósł do 8 zł. Dlatego go-
rąco zachęcamy i zapraszamy
podróżnych do zakupu biletów
w kasach biletowych i automa-
tach biletowych - mówi Jolan-
ta Kościukiewicz. W przypadku
nieczynnej kasy biletowej oraz
na stacjach, gdzie nie ma kasy,
opłata za wypisanie biletu w po-
ciągu nie jest pobierana.

Zgodnie z nowymi zasadami
lżej zostaną potraktowani tak-
że gapowicze, którzy zdecydu-
ją się karę za przejazd bez bi-
letu uiścić od razu. Do tej po-
ry, gdy drużyna konduktorska
ujawniła pasażera podróżują-
cego bez biletu, musiał on za-
płacić cenę biletu plus 60 zł (w
sytuacji gdy karę płacił od ra-
zu), teraz kwota ta zmniejszy-
ła się do 50 zł. W przypadku
braku biletu na przewóz rowe-
ru, psa lub rzeczy opłata ule-
gła obniżeniu z 24 zł do 15 zł.
Wzrosły za to opłaty w przy-
padku wystawienia podróżne-
mu tzw. wezwania protokołu.
Kwota opłaty dodatkowej (ka-
ry) za podróż bez ważnego bi-
letu lub legitymacji uprawnia-
jącej do ulgi przy opłaceniu
do 7 dni wzrosła z 60 zł do 100
zł. Za brak biletu na przewóz
roweru, bagażu lub psa na wez-
waniu protokole do 7 dni po-
została bez zmian tj. 24 zł. ❚

Weterani płacą
teraz mniej
Od 1 czerwca obowiązują zmiany
w taryfie Przewozów Regionalnych.
Dotyczą m.in. ulg przy zakupie biletów.
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Opole od dłuższego czasu
nie miało bezpośrednie-
go połączenia z Zako-

panem. W te wakacje to się
zmieni dzięki pociągowi
InterRegio „Giewont”.

Po raz pierwszy na trasę wy-
jedzie 30 czerwca kursem z Za-
kopanego do Opola (wyjazd
o godz. 16.36, przyjazd
o 23.19)

Następnego dnia „Giewont”
pojedzie z Opola (wyjazd
o 5.47) do Zakopanego (przy-
jazd 12.46).

Pociąg kursować będzie 
w każdy weekend aż do 30 
września. - To propozycja nie
tylko dla mieszkańców Opola.
Pociąg będzie się także zatrzy-
mywał w Gogolinie, Zdzieszowi-
cach i Kędzierzynie-Koźlu - wy-
licza Michał Stilger z biura pra-
sowego spółki Przewozy
Regionalne. - To doskonałe po-
łączenie dla osób, które letni
wypoczynek zaplanowały w gó-
rach - dodaje.

„Giewont” w drodze do Za-
kopanego zatrzymywać się bę-
dzie w wielu ciekawych tury-
stycznie miejscowościach,
m.in. w Bielsku-Białej, Żywcu,

Suchej Beskidzkiej, Rabce,
Białym Dunajcu i Poroninie.

Pociąg będzie jechał też
przez Gliwice, Zabrze, Katowi-
ce. Cena biletu normalnego

za przejazd na całej trasie to
49,50 zł. Student zapłaci jed-
nak 24 zł i 25 groszy. - Warto
zaznaczyć, że koszty przejaz-
du można obniżyć korzystając

z wielu naszych promocji, choć-
by na przejazdy grupowe - za-
znacza Michał Stilger. Wykaz
promocji obowiązujących
w spółce PR można znaleźć

na stronie: przewozy-
regionalne.pl.

W całym kraju spółka PR
uruchamia wiele wakacyjnych
połączeń. Zwiększy się choć-
by liczba połączeń z Gdyni
Na Hel, będą dodatkowe po-
ciągi z Gdyni do Kartuz czy
Kościerzyny, a np. z Warsza-
wy do Krynicy Zdrój urucho-
miony zostanie pociąg Nikifor.
Jego pasażerowie, na podsta-
wie biletu kolejowego, będą
mieli zniżki do wybranych
punktów obsługi ruchu tury-
stycznego (hotele, restaura-
cje). Wznowi też kursowanie
„pociąg papieski” z Krakowa
do Wadowic.

Aby uatrakcyjnić swoją wa-
kacyjną ofertę, spółka PR pod-
pisała umowę z firmą tran-
sportową Veolia. Dzięki temu
powstanie usługa interRegio
bus. Za niewielką dopłat bilet
kolejowy połączony zostanie
z biletem autobusowym.

- Dzięki temu mieszkańcy
Opolszczyzny zyskają np. moż-
liwość dojazdu do Rzeszowa
i położonych w Bieszczadach
Ustrzyk Górnych - tłumaczy Mi-
chał Stilger. ❚

Pociągiem pojedziemy
z Opola do Zakopanego
W całym kraju spółka Przewozy Regionalne wprowadza nowe wakacyjne połączenia.
Dla Opolan najciekawszą propozycją będzie połączenie ze stolicą Tatr.

Przetarg
na kasy
biletowe
Opolski Zakład Przewozów

Regionalnych ogłosił
przetarg w zakresie prowa-
dzenia agencyjnej sprzedaży
biletów kolejowych oraz
udzielania informacji po-
dróżnym na stacjach:
Gogolin, Łambinowice,
Olesno Śląskie, Ozimek,
Tułowice Niemodlińskie,
Wołczyn i Zawadzkie.

Szczegóły i warunki, jakie
trzeba spełnić przystępując
do przetargu na agencyjną
sprzedaż biletów można zna-
leźć na stronie internetowej
www.przewozyregionalne.pl
w zakładce „przetargi”.

Osoby zainteresowane
przystąpieniem do przetargu
mogą pobrać Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamó-
wienia w opolskim zakładzie
PR lub ze strony internetowej.

Pracownicy opolskiego za-
kładu PR przypominają też,
że podróżni, którzy rozpoczy-
nają przejazd od stacji w cza-
sie, gdy kasa biletowa jest
nieczynna lub nie ma tam ka-
sy biletowej zobowiązani są
do zgłoszenia się do obsłu-
gi pociągu w celu nabycia al-
bo legalizacji biletu. Osoby
te odprawiane są w pocią-
gu przez drużynę konduktor-
ską bez dodatkowych opłat.

Informacje dotyczące ofert
przewozowych Spółki „Prze-
wozy Regionalne” sp. z o.o.
znajdują się na stronie
www.przewozyregionalne.pl ❚

W te wakacje podróż pociągiem będzie na pewno ciekawą opcją.
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Praca w kasie, to sztuka cierpliwości
Przygoda pani Aliny Krępy z koleją trwa już 25 lat. Nam opowiada o zaletach i wadach pracy w kasie biletowej.

Jak się okazuje praca w ka-
sie biletowej nie polega je-

dynie na sprzedaży biletów.
- W każdej z naszych kas

ludzie mogą się dowiedzieć
wszystkiego, co jest związa-
nego z ich podróżą. Co praw-
da, w internecie można spraw-
dzić rozkład jazdy pociągów,
ale często jest tam podana je-
dynie najkrótsza trasa,
a sprawdzając nie zwraca się
uwagi na przewoźnika. Z kolei
my w okienku doradzamy, któ-
ra podróż będzie możliwie krót-
ka i - co ważniejsze - także
korzystna dla kieszeni pasa-
żera - mówi pani Alina Krępa
z Opola, która jest jedną z dzie-
więciu kasjerek na dworcu
głównym.

- Informujemy również o ce-
nach biletów i wszystkiego ro-
dzaju zniżkach. Do takich za-
licza się m.in. ulga dla osób,
które już nie studiują, a nie
ukończyły 26. roku życia, je-
śli chodzi o pospieszne linie
TLK. Mamy też standardowe
zniżki na legitymacje dla dzie-

ci od 4 lat, aż do 24. roku ży-
cia.

Tańszy bilet należy się też in-
walidom o stopniu znacznym,
czyli inwalidom I grupy - wy-
mienia pani Alina.

Poza czterema kasami 
na dworcu jest też okienko z in-
formacją kolejową. 

- Tam można zasięgnąć kom-
pletnych wiadomości o połą-
czeniach kolejowych, a w okien-
ku zawsze dyżur pełni jeden
z trzech naszych kolegów - mó-
wi pani Alina. - Warto podkre-
ślić, że bez względu na to, czy
ktoś siedzi w informacji, czy
w kasie biletowej, zawsze sta-
ramy się tworzyć zgraną ekipę.
Kiedy tylko trzeba pomagamy
sobie doradzając, czy wyjaś-
niając jakieś wątpliwości - do-
daje.

Jak pani Alina ocenia pra-
cę w kasie biletowej?

- Moje życie zawodowe z ko-
leją jest związane już 25 lat.
To kawał czasu, ale nie żału-
ję, że tu spędzam większość
dnia. Wcześniej pracowałam

na kasie ekspresowej. Tam by-
ło może i spokojniej, ale ja bar-
dzo cenię sobie kontakt z ludź-
mi, a tu właśnie tak jest. Cza-
sem, gdy pasażer ma dobry
humor, mozna sobie pozwolić
na krótką rozmowę. Co inne-
go, jak ktoś przychodzi nabur-
muszony. Wtedy takich klien-
tów lepiej tylko słuchać i wy-
dać bilet, o który proszą. To
dlatego dla nas tak ważny jest
kontakt wzrokowy z pasażera-
mi. Czasami mamy tu też du-
żo stresu i negatywnych emo-
cji. Jak np. jakiś pociąg się
spóźni, to żale i pretensje kie-
rowane są do pracownikom
kasy. Na szczęście do takich
zachowań jestem już przyz-
wyczajona i przyjmuję to
z cierpliwością. W końcu trze-
ba mieć swój sposób na tę
pracę. To dobrze, że praca jest
na zmiany: raz od godz. 6
do 17.30, a raz od 10.15
do 21.30. Największe kolej-
ki są w czwartek i w piątek, bo
wtedy studenci i uczniowie
wracają na weekend do domu
- kończy pani Alina. ❚

- Jak spóźni się pociąg, to my odbieramy pretensje, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość,
ale ja bardzo lubię pracę z ludźmi - mówi pani Alina Krępa.
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W sumie 130 dzieci ze
szkół podstawowych
i przedszkoli z Opola

oraz Kędzierzyna-Koźla wzię-
ło udział w organizowanych
na kolei obchodach Dnia Dzie-
cka. - W tym roku było wyjąt-
kowo, bo świętowaliśmy przez
aż trzy dni. Chętnych
do odwiedzenia naszych dwor-
ców było tyłu, że musieliśmy
dzieci oprowadzać w oddziel-
nych terminach - mówi
Wioleta Jakiemczuk z Działu
Sprzedaży i Marketingu Prze-
wozów Regionalnych. Dzieci
poznawały kulisy pracy na ko-
lei odwiedzając dworce w Opo-
lu i Kędzierzynie-Koźlu. Pierw-
szym przystankiem na trasie
zwiedzania były kasy biletowe.

Maluchy mogły przyjrzeć
się, jak panie kasjerki sprze-
dają tam bilety. To było dla
nich bardzo ciekawe do-
świadczenie. Kolejnym punk-
tem programu zwiedzania
dworca było odwiedzenie
miejsca, w którym zapowiada
się pociągu. - Każde chętne
dziecko mogło sprawdzić się
w roli kolejowego spikera. To
zawsze wywołuje u uczniów
ogromną radość, gdy swój
głos mogą usłyszeć w mega-
fonach. Dzieci się cieszą,
a podróżni dziwią - mówi
Wioleta Jakiemczuk. Dzieci
z okazji swojego święta mo-
gły także przejechać się
szynobusem oraz zapoznać
się z działaniem automatów
biletowych.

- Potem, już podczas jaz-
dy szynobusem, opowiadali-
śmy dzieciom o naszym ta-
borze, a także o zasadach bez-
piecznego podróżowania. Dla
wielu była to pierwsza w życiu
okazja, by przejechać się po-

ciągiem. Były bardzo szczę-
śliwe - dodaje Wioleta
Jakiemczuk.

W Opolu ostatnim eta-
pem wycieczki była stojąca
przed dworcem PKP zabytko-
wa lokomotywa TKt - 48.
Dzieci mogły wejść do środka
i zrobić sobie tam zdjęcie. Pra-
cownicy kolei opowiadli dzie-
ciakom o historii kolei.

Jeśli jakaś placówka chcia-
łaby zorganizować podobną
wycieczkę dla swoich dzieci,
wystarczy napisać do Prze-
wozów Regionalnych w Opo-
lu lub zadzwonić pod numer
telefonu 665 916 090.

❚

Kolejowy Dzień Dziecka
Zapowiadanie pociągów, przejażdżka szynobusem, wizyta w kasach i samodzielne kupowanie biletów - takie atrakcje
przygotowały dla maluchów z okazji ich święta Przewozy Regionalne.

 Jedną z atrakcji była stojąca przed dworcem zabytkowa lokomotywa TKt - 48. 
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Uczniowie mogli zobaczyć, jak w środku wygląda lokomotywa.
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Zapowiadanie pociągów przez dzieci okazało się
doskonałą zabawą
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