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Wisła: pociągi od grudnia co cztery godziny
Data publikacji: 6.04.2021 20:37

Sześć, zamiast ośmiu par pociągów dziennie będzie kursować na linii Katowice - Wisła
Głębce od grudnia tego roku. Jak wyjaśnia zarząd wojewódzki, ze względu na utrudnienia w
ruchu kolejowym nie można zwiększyć częstotliwości kursów.

Źródło: facebook.com/KolejeSlaskieOfficial

Końcem marca pisaliśmy o koresponedcji pomiędzy radnym wojewódzkim Andrzejem Molinem oraz
wicemarszałkiem Dariuszem Starzyckim dotyczącej przywrócenia kursowania pociągów na linii Katowice - Wisła
Głębce. Ówczesne wyjaśnienia Starzyckiego nie były zdaniem radnego zbyt wyczerpujące, wobec złożył on ponowną
interpelację.
Jak wynika z kolejnej odpowiedzi, Urząd Marszałkowski oraz Koleje Śląskie planują od grudnia uruchomić sześć par
pociągów z Katowic do Wisły. Kolejnych sześć par jeździć ma na linii Cieszyn - Goleszów, a co więcej zapewniony ma
być także transport kolejowy dla uczniów z okolic Chybia i Skoczowa na godzinę 8:00 do Cieszyna i powrotny na
godzinę 14:00 oraz 16:00.

Andrzej Molin - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
about a year ago

Przekazuję odpowiedzi Marszałka na drugą interpelację w sprawie
planowanych połączeń kolejowych w południowym regionie województwa
śląskiego w nowym rozkładzie jazdy.
Tym razem Pan Dariusz Starzycki, wicemarszałek Województwa
Śląskiego udzielił nie zawsze satysfakcjonujących, ale wyczerpujących
odpowiedzi.
Dziękuję.
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Wyjaśnienia wicemarszałka spotkały się z krytyką środowisk związanych z koleją. - Pociągi będą tak jak obecnie
kursowały na niej w przypadkowych porach i z 4 godzinnymi przerwami między kolejnymi kursami, co
będzie mało atrakcyjne do przyciągnięcia nowych grup pasażerów - czytamy na portalu Koleje Śląska
Cieszyńskiego.

Koleje Śląska Cieszyńskiego
about a year ago

Od grudnia br. roku po wykonanych za prawie 500 mln zł. pracach
rewitalizacyjnych na liniach do Wisły i Cieszyna szykuje się beznadziejna
oferta przewozowa Kolei Śląskich!
Na podstawie odpowiedzi udzielonej dla Andrzej Molin - Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego wyłania obraz niewątpliwie słabej oferty
przewozowej.
Nie będzie od grudnia br. zwiększenia ilości pociągów na linii Wisła Katowice (mimo, że województwo Śląskie założyło zwiększenie oferty w
dokumentach aplikacyj... See more
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