
  Następne na antenie: 

   12.00 - Wiadomości

lista przebojów | blogi | ogłoszenia  

        11:29:43 | wtorek | 05.08.2008 | imieniny: Marii i Stanisławy 

   Szukaj w serwisie

 

  Polecamy 

•  Dzień dobry 
Wielkopolsko  
wtorek 08-05  
g. 06.05

•  Babie Lato cały rok ! 
wtorek 08-05  
g. 09.05

 

 
dodano: 2008-08-04 19:26 

 

Parowozów w sierpniu nie będzie 

 

Wielkopolska wciąż nie ma jednej ze swoich największych atrakcji 
turystycznych. Parowozy z Wolsztyna nadal nie wożą turystów do Poznania. A 
przecież - jak zapowiadali urzędnicy - lokomotywy miały wrócić na tory od 1 
sierpnia. Awantura wybuchła w czerwcu. Po podanej przez nas informacji, że 
w wakacje i we wrześniu, lokomotyw nie zobaczymy na trasie z Wolsztyna do 
Poznania, na internetowych forach miłośników kolei i na radiowej stronie 
www, zawrzało.  
 

Fani parowozów nie szczędzili słów krytyki wobec urzędników, którzy podjęli decyzję o 

zawieszeniu wakacyjnych, cieszących się ogromnym zainteresowaniem turystów, 

kursów ciuchci z Wolsztyna do stolicy Wielkopolski. Kilka dni później Jerzy Krieger - 

dyrektor Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim poinformował, że 

samorząd wojewódzki zwrócił się z prośbą do PKP o "przywrócenie z dniem pierwszego sierpnia, na miesiąc sierpień i na 

miesiąc wrzesień, kursowania pociągów z trakcją parową".  

 

Lokomotyw na trasie do Poznania wciąż jednak nie ma. Wciąż zastępują je współczesne lokomotywy spalinowe. Dlaczego 

turystów nie wożą ciuchcie? Jak mówi Ireneusz Wasilewski - dyrektor PKP Cargo Poznań - "jeśli ktoś robi przerwę dla 

parowozów to nie może wymagać, że na gwizdek można te parowozy z powrotem przywołać". To uwaga skierowana do 

Urzędu Marszałkowskiego i innej spółki PKP - PKP Przewozy Regionalne. Obie te instytucje stworzyły rozkład jazdy, z którego 

na cztery miesiące wykreślono lokomotywy parowe.  

 

Zamówienia nie było, więc PKP Cargo wysłało ciuchcie na komercyjne kursy nad morze, w okolice Gdyni i Torunia. Kilka z nich 

zatrudniono też przy kręceniu filmów. Jak powiedział Radiu Merkury dyrektor Ireneusz Wasilewski, na trasę Wolsztyn-Poznań-

Wolsztyn lokomotywy wrócą dopiero 1 września. 
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