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Głośne czytanie jest fajne

Muzycy ruszają koleją w niezwykłą podróż po naszym województwie

Dzieci promują
książki i pociągi

Ekspres dęty znów na torach
Opolski Ekspres Dęty po raz ósmy wyruszy w podróż po torach
województwa opolskiego. Ma
promować kolej i kulturę studencką. Odjazd 31 maja ze stacji Opole Główne.

polski Ekspres Dęty to rodzaj muzycznego pociągu
przewożącego orkiestrę,
która
na wybranych stacjach daje koncert. Przejazdy pociągiem są
darmowe.
- Startujemy z Opola 31 maja i ruszamy w kierunku Racławic
Śląskich.Zagramy w sumie trzy
koncerty dwa w Racławicach
Śląskich i jedne w KędzierzynieKoźlu - mówi Przemysław Ślusarczyk, dyrygent i pomysłodawca akcji.
Repertuar,który przygotowali muzycy, został tak skonstruowany, aby coś dla siebie znaleźli nie tylko rasowi melomani, ale
i przypadkowi przechodnie.Ja co
roku można będzie usłyszeć ulubione standardy polskiej i światowej muzyki rozrywkowej.

Dzieci czytały w pociągu m.in. „Lokomotywę”Juliana Tuwima.
rawie 70 dzieci z rodzicami przyjechało
w minioną sobotę
szynobusem do
Opola z Głuchołaz. Akcję zorganizowaliśmy w ramach ogólnopolskiego projektu
głośnego czytania w pociągach
– mówi Małgorzata Osiadły
z Centrum Kultury MiejskoGminnej Biblioteki w Głuchołazach.
Wśród książek, które były
czytane w pociągu, znalazła się
m.in. „Lokomotywa”Juliana Tuwima. Oprócz tego dzieci mogły
wysłuchać opowieści o pracy
konduktora i maszynisty.
- Chcemy promować kolej
i czytelnictwo. Do wspólnego
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czytania zachęcaliśmy także
pasażerów podróżujących razem z nami pociągiem.Wieszaliśmy też plakaty i rozdawaliśmy
naklejki promujące akcję wspólnego czytania – mówi Małgorzata Osiadły. - Chcemy też pokazać, że szynobus na trasie
Opole-Głucholazy jest potrzebny - dodaje.
Po przyjeździe do Opola dzieciaki udały się Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Minorytów,
którą mogły zwiedzić, a także
wziąć udział w zajęciach plastycznych – mówi Małgorzata
Osiadły. Po wyjściu z biblioteki
uczestnicy mieli czas wolny,
a następnie spotkali się na dworcu i wrócili do Głuchołaz. a

Z tą ofertą pojedziesz taniej

Za 6 zł pociągiem
do Głuchołaz
ołączenie w dobrej
cenie to atrakcyjna
cenowo oferta obejmująca popularne
trasy
pociągów
REGIO, interREGIO i REGIOekspres - mówi Elżbieta KarelusJakóbowska,naczelnik działu ds.
handlowych w opolskim oddziale Przewozów Regionalnych.
W ramach oferty „Połączenie w dobrej cenie” można kupić bilet jednorazowy.
Jest on sprzedawany z zastosowaniem opłat zryczałtowanych i uprawnia do przejazdów w klasie 2 pociągów
REGIO, interREGIO i REGIOekspres. Można go nabyć
według taryfy normalnej oraz
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z ulgami ustawowymi (np. dla
studentów, czy uczniów).
W obrębie województwa
opolskiego działa aż 10 takich
połączeń: Opole-Ozimek (4,5
zł), Nysa-Głuchołazy (5 zł),
Grodków Śląski-Brzeg (6 zł),
Grodków Śląski-Nysa (6 zł),
Kluczbork-Opole (7 zł), NysaBrzeg (8 zł), Wrocław-Grodków Śląski 10,5 zł), WrocławNysa (11,5 zł), Grodków ŚląskiOpole przez Brzeg (14 zł)
i Opole-Głuchołazy (14 zł).
Bilet kupiony w tej promocji jest ważny 6 godzin (zgodnie ze strefą czasową oznaczoną na bilecie, licząc od godziny wskazanej przez podróżnego). a

Trzy orkiestry,
jeden koncert
W tym roku w podróż Opolskim
Ekspresem Dętym wybiorą się
zjednoczone siły trzech orkiestr
dętych: Politechniki polskiej i Zespołu Szkół Elektrycznych,a także po raz pierwszy Grudzickiej
Orkiestry Dętej.
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Przez wszystkie edycje muzycy przejechali blisko 1000 kilometrów po opolskich torach.
Najdłuższy postój ekspresu
zaplanowano w Racławicach Śląskich, gdzie równolegle będzie
odbywał się dwudniowy Piknik
Kolejowy.- Można powiedzieć,że
będziemy gośćmi na pikniku –
mówi Ślusarczyk.
Organizacją pikniku zajmuje
się Stowarzyszenie Miłośników
Kolei z Racławic Śląskich.W programie są m.in. tradycje wyścigi
drezyn.
- Na miejscu przygotowano
wiele atrakcji dla najmłodszych.
Można będzie np. obejrzeć
obrotnice czy skład DK 47, który
przyjedzie specjalnie ze skansenu w Pyskowicach – mówi Przemysław Ślusarczyk.

Powrót do Opola planowany
jest na godziny popołudniowe
(około 18. , ale szczegółowe godziny będą znane dwa tygodnie
przed imprezą). Jak zwykle,
w ekspresie znajdzie się miejsce nie tylko dla muzyków, ale
i dla opolan.
Akcja w tym roku wyjątkowo
odbędzie się nie w sobotę, ale
w niedzielę.
- Organizatorzy starają się
także o zwiększenie liczby
miejsc dla chętnych,którzy chcą
wziąć udział w akcji „Kolej na orkiestrę – mówi Ślusarczyk.
„Kolej na orkiestrę, czyli
opolski ekspres dęty” to akcja
przygotowana na Politechnice

Opolskiej. Po raz pierwszy odbyła się w 2010 roku. Jej pomysłodawcą jest Przemysław Ślusarczyk - opolski kompozytor,
dyrygent, animator kultury,
a autorką hasła „Kolej na orkiestrę” Lucyna Sterniuk-Gronek.
Oboje to pracownicy Sekcji
Promocji Kultury Politechniki
Opolskiej.
W ciągu kolejnych edycji
opolski ekspres dęty przejechał
już blisko 1000 km, to więcej niż
długość wszystkich tras
na Opolszczyźnie.
Szczegółowe informacje
na temat akcji, godzin i możliwości przejazdu na stronie
www.kolejnaorkiestre.art.pl. a

