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W rozkładzie jazdy 2010/2011 na terenie PR Opole b ędą kursowa ć średnio
w dobie:
• 243 poci ągi regionalne
• 24 poci ągi inter REGIO, w tym 4 na wybranych odcinkach jako regionalne

W ramach przewozów kolejowych na terenie województwa

przewozyregionalne.pl

Opole, 10 grudnia 2010r.

W ramach przewozów kolejowych na terenie województwa
opolskiego przewozimy średnio miesi ęcznie około 450 tysi ęcy podró żnych.

Najliczniejsz ą grup ę naszych klientów stanowi ą osoby doje żdżające do pracy
oraz do szkół i na uczelnie.



Liczba poci ągów w latach 2010 - 2011

poci ągi/lata 2010 2011

regionalne 249 243

przewozyregionalne.pl

regionalne 249 243

inter REGIO 24 24

razem: 273 267

Opole, 10 grudnia 2010r.



Nowe relacje

• Poc. nr 60121 relacji Namysłów odjazd 4:50 – Wrocław będzie kursował z Kluczborka odjazd 3:53 w dni robocze 
oprócz 24,31.XII, 2.V, 24.VI,

• Poc. nr 60143 relacji Kluczbork odjazd 13:54 - Namysłów będzie kursował do Wrocławia (odjazd z Namysłowa o 
14:44) w dni nauki szkolnej,

• Poc. nr 64934 relacji Namysłów odjazd 6:54 – Częstochowa będzie kursował z Wrocławia codziennie odjazd 5:30,
• Poc. nr 64134 relacji Wrocław – Namysłów przyjazd 18:54 będzie kursował do Kluczborka przyjazd 19:26 w dni 

robocze oprócz 24,31.XII, 2.V, 24.VI,
• Poc. nr 46237 relacji Kędzierzyn Koźle odjazd 17:04- Opole Główne i nr 66033 relacji Opole Główne odjazd 17:56-

Brzeg będzie kursował w relacji Kędzierzyn Koźle odjazd 17:00 – Wrocław, 
• Poc. nr 66020 relacji Brzeg odjazd 5:54 – Opole Główne będzie kursował z Wrocławia odjazd 5:08,
• Poc. nr 7628 „Koziołek” relacji Poznań – Kluczbork przyjazd 20:05 będzie kursował do Częstochowy (Kluczbork 
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• Poc. nr 7628 „Koziołek” relacji Poznań – Kluczbork przyjazd 20:05 będzie kursował do Częstochowy (Kluczbork 
odjazd 19:49),

• Poc. 67521 „Koziołek” relacji Kluczbork odjazd 15:55 – Poznań będzie kursował z Częstochowy (Kluczbork odjazd 
16:30),

• Poc. międzynarodowy nr 3352 relacji Bohumin – Opole Główne przyjazd 12:51 zmiana przyjazdu do Opola 
Głównego na 10:53 i wydłużony do Wrocławia przyjazd 12:13, 

• Poc. międzynarodowy nr 3353 relacji Opole Główne odjazd 13:13 – Bohumin zmiana odjazdu z Opola Głównego 
na 16:08 i wydłużony z Wrocławia odjazd 14:38, 

• Poc. nr 60145 relacji Kluczbork odjazd 16:04 –Wrocław będzie kursował z Kluczborka o 8:50 w dni robocze oprócz 
24,31.XII, 2.V, 24.VI,

• Poc. nr 66044 relacji Wrocław – Strzelce Opolskie przyjazd 15:52 będzie kursował w dwóch relacjach Wrocław –
Opole Główne przyjazd 14:55 i Opole Główne odjazd 15:15 – Gliwice przez Strzelce Opolskie,

• Poc. nr 46427 relacji Tarnowskie Góry odjazd 15:04 – Fosowskie oraz relacji 66035 relacji Fosowskie odjazd 
19:35 – Opole będzie kursował w relacji Tarnowskie Góry odjazd 12:26 - Opole Główne przyjazd 14:19 z terminem 
kursowania w dni robocze oprócz 24,31.XII, 2.V, 24.VI,

• Dodatkowo zwiększy się  liczba połączeń min. w relacjach Kluczbork – Nysa i z powrotem (z jednego do dwóch), 
Tarnowskie Góry – Opole (z trzech do czterech).
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UDOGODNIENIA DLA PODRÓŻNYCH
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UDOGODNIENIA DLA PODRÓŻNYCH
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Terminale mobilne

Wdro żona mobilna sprzeda ż biletów usprawniła odpraw ę podró żnych 
w poci ągu skracaj ąc tym samym czas wystawienia biletu. 

Obecnie za pomoc ą terminali mobilnych mo żna równie ż nabyć 
bilety okresowe.
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Internetowa sprzeda ż biletów

Strona internetowa i-pr.pl pozwala na złożenie 
zamówienia bez wychodzenia z domu.

Od 1 czerwca 2010r przez Internet można zamówić
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REGIOkart ę i przejazd grupowy oraz kupić bilet na
poci ąg inter REGIO, REGIOekspres i dodatkowe .
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Automaty biletowe

Od 29 października br można dokonywać 
zakupu biletów z pierwszych 

w województwie opolskim automatów 
biletowych zainstalowanych 
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biletowych zainstalowanych 
na peronie I stacji Opole Główne. 

Po terminalach mobilnych i internetowej 
sprzedaży biletów, automaty biletowe 

to kolejny nowoczesny kanał dystrybucji 
biletów na terenie naszego zakładu.
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Zapraszamy do korzystania 
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Zapraszamy do korzystania 
z naszych usług


