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Wszystko o Flirtach
Przez ponad tydzień zbieraliśmy
Państwa pytania, uwagi i propozycje
zmian w funkcjonowaniu Szybkiej
Kolei Regionalnej Flirt. Pytań
było bardzo dużo, dlatego
postanowiliśmy opracować dla
Państwa skróconą instrukcję
obsługi Flirtu.

Wszystko
o biletach
Jakie bilety są ważne we
Flirtach?
Do jazdy pociągiem SKR
Flirt uprawniają nas bilety pomarańczowe (3 zł normalny, 1,50 zł ulgowy, 2,40 zł
opłata za bagaż i przewóz
zwierząt) oraz bilety miesięczne imienne „T-K” (normalny 95 zł, ulgowy 47,50 zł),
które zwalniają nas z opłat
za bagaż i przewóz zwierząt
i uprawniają do przejazdów
z dowolną ilością przesiadek na terenie miasta Tychy
wszystkimi liniami komunikacji MZK i wszystkimi
pociągami PKP Przewozy
Regionalne (PKP PR) kursującymi z Tychów do Katowic
i z Katowic do Tychów (również w pociągach jadących
do i z Bielska-Białej czy Wisły).
W pociągach Flirt obowiązuje też taryfa PKP PR –
4,5 zł bilet normalny kupiony
w kasie oraz bilety strefowe.
Bilet normalny w jedną stronę, na jedną strefę kosztuje 3
zł, na dwie – 4 zł, na trzy –
7 zł i uprawnia nas do jazdy
pociągami w strefie przez 2
godziny.
Bilety kupione w kasie
PKP lub u konduktora nie
są ważne w pojazdach MZK
Tychy.
Bilety okresowe T-1
i T-2 zakupione w kolekturach MZK nie uprawniają
nas do jeżdżenia Flirtem.
Pomarańczowa
taryfa
nie upoważnia nas do jazdy
autobusami MZK na terenie
innych miast niż Tychy. Być
może takie rozwiązanie zostanie dopuszczone w przyszłości.

Katowice
Katowice Brynów

Katowice Ligota
Katowice Piotrowice

Czy trzeba znaleźć konduktora by skasować bilet?
Jeśli mamy bilet czekamy
na konduktora, który go skasuje. Jeśli nie, to natychmiast
musimy zgłosić się u konduktora i kupić u niego bilet
na przejazd. Jeśli wsiadamy
do Flirta na przystanku, gdzie
nie ma kasy biletowej (Tychy
Miasto, Tychy Zachodnie, Katowice Podlesie, Piotrowice
i Brynów), konduktor sprzeda
nam bilet bez naliczania opłaty
dodatkowej, która wynosi 4 zł
– tłumaczy Barbara Szczerek,
Główny Inżynier „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
Śląski Zakład Przewozów Regionalnych.
Ile za przewóz roweru?
Regulamin pomarańczowej taryfy nie reguluje kwestii
przewozu rowerów, dlatego pasażera obowiązują stawki PKP
PR. Rower musi stać w specjalnym miejscu (we Flirtach jest
jedno takie miejsce) nie może
przeszkadzać pasażerom, powodować uszkodzeń pojazdu
i musi być pod nadzorem właściciela. Zamiar przewozu roweru trzeba zgłosić wcześniej
konduktorowi, przed wejściem
do pociągu. Za rower zapłacimy
w kasie 4,50 zł, u konduktora –
na takich samych warunkach
jak za inne bilety kolejowe.
Zniżki taryfy pomarańczowej?
W taryfie pomarańczowej uprawnienia do przejazdów bezpłatnych czy ulgowych
są mniejsze niż w komunikacji
miejskiej i PKP. Dokładne informacje na ten temat wiszą m.in.
w pociągach Flirt i komunikacji miejskiej. Pomocą służą też
pracownicy Centrum Obsługi
Pasażerów, al. Piłsudskiego 12,

więcej przystanków
Miasto przygotowuje inwestycje, które pozwolą na
otwarcie kolejnych przystanków w Tychach: Tychy
Lodowisko, Tychy Bielska i Tychy Grota-Roweckiego.
Termin zakończenia projektu i wykonania tych inwestycji to rok 2012. Uruchomienie połączeń SKR Flirt
w kierunku terenów przemysłowych, a następnie
do Bierunia, jest w planach.
Planowane są też remonty chodników w okolicy
peronów, oświetlenia i kładek, z myślą o niepełnosprawnych i matkach z dziećmi powstaną podjazdy
i windy. Wszystkie dalsze inwestycje realizowane
będą po zakończeniu pierwszego etapu projektu, jakim było uruchomienie SKR Flirt.
Państwa sugestie dotyczące sprzątania Flirtów, głosu informującego o przystankach w pociągach SKR
zostały przekazane do PKP PR. Głos już od wtorku
będzie cichszy i umili nam podróż. Śmieci z otoczenia
torów, w tunelu i z chodników przy stacjach Flirtów
zostaną usunięte. Wszystkie inne propozycje i sugestie przekazujemy odpowiednim osobom.

Katowice Podlesie

Tychy
Tychy Zachodnie

Tychy Miasto

tel. (032) 219 38 20, wew. 36 lub
37, pn.-pt. w godz. 6.00‑19.30
i sob. w godz. 8.00‑15.30 oraz
kolektury biletowej MZK Tychy, ul. Bocheńskiego 4, tel.
(032) 327 13 06, pn.–pt. w godz.
6.00‑19.30 oraz pracownicy kas
biletowych PKP i konduktorzy.

Kto za darmo?
Za darmo jeżdżą dzieci do 4. roku życia, dzieci dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawnością, uczniowie
szkół specjalnych i integracyjnych do momentu ich ukończenia, a także dzieci i młodzież
dotknięta inwalidztwem lub
niepełnosprawna, nieuczęszczająca do szkoły do 18. roku
życia, inwalidzi wojenni i wojskowi, ociemniali i niewidomi oraz osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności,
całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji
oraz opiekunowie wymienionych biorący udział w podróży. Za darmo pojadą też posłowie na Sejm i senatorowie oraz
żandarmeria wojskowa i policja
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
Za połowę ceny pojadą natomiast m.in. dzieci od 4. roku
życia, uczniowie i studenci, słuchacze kolegiów językowych
i nauczycielskich, kombatanci
wojenni, emeryci i renciści niepracujący. Osoby po 70. roku
życia jeżdżą za darmo w autobusach MZK, jednak w taryfie
pomarańczowej zapłacą 1,50 zł,
i muszą pokazać konduktorowi
ważną legitymację emeryta lub
rencisty.

UWAGA! Nie wszystkie zniżki i ulgi obowiązują w
MZK i PKP PR, m.in. osoby
niepełnosprawne, niewidome i
ociemniałe za przejazd pociągami PKP PR zapłacą wg obowiązujących stawek.

Gdzie kupić bilety w Tychach?
Bilety pomarańczowe można nabyć w kolekturze biletowej MZK Tychy przy
ul. Bocheńskiego 4 oraz w specjalnie oznaczonych punktach
sprzedaży MZK Tychy oraz
w kioskach w pobliżu stacji Tychy Miasto, Tychy Zachodnie
i Tychy, m.in przy Jana Pawła II
i na os. O, w kioskach na os. H
(ul. Harcerska) i na Hotelowcu
przy ul. Budowlanych.
A gdzie w Katowicach?
W kolekturze MZK i kilku kioskach na Placu Szewczyka, w całodobowym kiosku
oraz w saloniku „Kolporter”
przy głównym wejściu do hali
dworca oraz w kilku kioskach
w pasażu handlowym. Sprzedaż biletów jest prowadzona
również w kioskach obok budynku dworca PKP w Katowicach Ligocie. Zdjęcia kiosków
sprzedających bilety w Katowicach znajdują się na stronie
www.mzk.pl w zakładce „komunikaty”.

lejowych i przystankach autobusowych, przy których staje
Flirt. W planach jest umieszczenie tablic informacyjnych wraz z rozkładami jazdy
w pobliżu przystanków Tychy
Główne, Tychy Miasto i Tychy
Zachodnie.

Czy godziny odjazdów Flirtów można ujednolicić?
Do rozkładów jazdy PKP
wprowadzono od 14 grudnia
2008 r. 78 kursów Flirtów. Ponadto na tej linii jeżdżą pociągi
w ramach połączeń Inter City,
pośpiesznych czy regionalnych
w kierunku Bielska-Białej, Wisły i Rybnika. Rozkład jazdy
pociągów musi zapewnić dowóz pasażerów do celu i jednocześnie musi być skomunikowany z innymi pociągami.
Stąd nieregularne godziny odjazdów Flirtów. Korekty oczywiście są dopuszczalne – tłumaczy Barbara Szczerek z PR
PKP. – Gdyby Flirty kursowały po osobnych torach, to nie
byłoby problemu z rozkładem
jazdy, z przesiadkami w trakcie podróży lub zmianą peronów czy opóźnieniami spowodowanymi np. robotami
na liniach kolejowych. Takie
rozwiązanie wymaga budowy
nowej linii kolejowej i jest bardzo kosztowne.

Rozkłady jazdy

Plany
na przyszłość

Gdzie umieszczone?
Rozkłady jazdy pociągów Flirt umieszczone są
na wszystkich peronach ko-

Co z kasownikami?
W sprawie kasowników wystosowaliśmy pismo do Urzędu Miasta Tychy

i Urzędu Marszałkowskiego –
mówi Barbara Szczerek z PKP
PR.
– Rozmowy trwają cały
czas, a trudności wynikają
głównie z tego, że właścicielem Flirtów jest Urząd Marszałkowski, a nie my czy miasto – dodaje Andrzej Ochman
z MZK Tychy.
Jacek Stumpf, Dyrektor Wydziału Komunikacji
i Transportu Urzędu Marszałkowskiego napisał: „Rozważamy wprowadzenie kasowników. Prace nad tym są
prowadzone. Otwarta pozostaje kwestia sfinansowania tej
operacji.”
– Miasto jest otwarte
na propozycje. Rozmowy cały
czas są prowadzone i mamy
nadzieję, że wkrótce sprawa
zostanie ostatecznie rozwiązana – podsumowuje Iwona Ciepał, naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy
z Zagranicą tyskiego urzędu
miasta.
Dobrym rozwiązaniem,
które zaproponowali nasi Czytelnicy, jest zamontowanie kilku kasowników na peronach
w Tychach. Podróżny sam kasowałby bilet przed wejściem
do pociągu.
Marta Witek

Wszystkie informacje na temat Flirtów znajdą Państwo
na stronach: www.umtychy.
pl, www.mzk.pl, www.pr.pkp.
pl w zakładce regiony/Śląsk
oraz na specjalnie utworzonej
dla Państwa stronie UM Tychy: http://gourl.org/flirt

