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omunikacyjny Związek Komunalny GOP oraz Koleje Śląskie Sp. z o.o., aby
ułatwić wyszukiwanie najdogodniejszych połączeń, dołączyły jakiś
czas temu do projektu Google Transit.
Dzięki temu użytkownicy Google bezpłatnie i bez konieczności logowania
się mogą sprawdzić dostępność połączeń komunikacji publicznej oraz wybrać najwygodniejszą dla siebie opcję.
Wyszukiwanie połączeń za pomocą
Google Maps może stanowić ułatwienie dla turystów, ale także dla mieszkańców regionu, którzy mogą porównać czas podróży pociągiem lub
autobusem, z uwzględnieniem aktualnego natężenia ruchu. Jest to bardzo
przydatna opcja, z której z całą pewnością korzystać będą osoby, którym zależy na czasie.
Dla każdego wariantu wyznaczonej trasy podawany jest szacunkowy
czas podróży, który uwzględnia ak-
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tualne natężenie ruchu. Co więcej,
można wyznaczyć pełną trasę podróży. Od wyjścia z domu, przez przejście
do odpowiedniego miejsca, podróż
autobusem i pociągiem, aż osiągnięcia
punktu docelowego.
Dodatkowym atutem wyszukiwania połączeń za pomocą Google Maps
jest fakt, że sprawdzając trasę z punktu
A do punktu B dostajemy do wyboru
kilka wariantów podróży, dzięki czemu
mamy możliwość wybrania opcji, która w danym momencie jest dla nas najlepsza. Możemy jechać pociągiem, autobusem, możemy również skorzystać
z obu sposobów. W dostępnych w wyszukiwarce opcjach mamy możliwość
wyboru wariantu, którym jesteśmy zainteresowani.
Problemu nie stanowią również
przesiadki, a jeśli punkt docelowy jest
w niedalekiej odległości od przystanku lub dworca, to wyszukiwarka wskaże nam, że do celu dojdziemy space-

rem w kilka minut. Co warte uwagi,
bezpośrednio z Google Maps możemy przejść do internetowego systemu
sprzedaży biletów w Kolejach Śląskich
czy na stronę internetową KZK GOP.
Wyszukiwarka uwzględnia również pociągi PKP Intercity, dzięki czemu podróżując między innymi z Gdańska,
Wrocławia czy Warszawy do Katowic,
bezproblemowo można zaplanować
dojazd na przykład na osiedle Paderewskiego w stolicy województwa.
Obecność Kolei Śląskich i KZK
GOP w Google Maps to ciekawe rozwiązanie i ułatwienie dla osób korzystających z tej przeglądarki.
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Z Google Maps w zdecydowanej większości przypadków korzystamy, gdy chcemy ustalić trasę dojazdu samochodem z punktu A do punktu B. Teraz, dzięki działaniom organizatorów
transportu publicznego w obrębie między innymi Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, wyszukując najodpowiedniejszą trasę przejazdu możemy sprawdzić, jak w dane miejsce dojechać
pociągiem czy autobusem.
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