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l30 lat to piękny wiek! Wprawdzie w tpn czasie światsię całkowicie zmienił, ale
tory nadal istnie|ą, i ciągle są wykorzy§tywane. Może trochę szkoda, że tei trasy nie
pokonu!ą iuż dostoine parowozy, ale sąmobusy też maią sv/ói urok (i klimatyzac|ę,
która bardzo przydaie się w upalne dni). Może też szkoda, że nie ma iuż pociągów
pełnei relacii - z Jarosławia do Rawy Ruskiei (a niegdyś nawet do Sokala) - ale może
kiedyśtakie połączenia ponownie po|awią się w rozkładzie iazdy. Kto wie...

}aka przyszłośćcżeka linię Jarosław - Sokal? Oby jak najlepsza. Miej-

my nadzieię, że nastąpi lozwói ruchu towarowe8o. Większe przewozy
oznaczają wszak lepszy rozwÓ| ekonomiczny dla całego regionu. Warto

także wspierać powrót chociaż jednego całorocznego poIączenia pasażer-

tu serpenĘn i stromych podjazdów.
Np. stacie Hon7niec-Zdrój i Dziewię-

skiego, dla którego w drodze z |arosławia końcową stacią nie byłby Horyniec, a Zamość,a może nawet Lublin.
Duże
to wlzwanie - ale i szansa - dla
ji
relac
Wrocław Główny - Zamośc
władz
samorządowych, a takźe praspółki PKP Intercity. Zlilo/idowano go
jednak w 2009 r. Wtedy pozostały już cowników naiważnieiszych firm kotylko sz}nobusy spółki Przewozy Re- leiowych. W szczególności wymienić
gionalne, kursuiące w znacznie krót- należy zarząd,cę infrastruktury spółszei relac'i - z ]arosławia do Horyń, kę Polskie Linie Kolejowe oraz obsłuca. Wydawało się, że na nic więcei nie gujące ruch pasażerskie Przewozy Remożna hczyć, jednak w 2012 r. uru gionalne i odpowiedzialną za prowachomiono sezonowe (utrzymywane dzenie ruchu towarowego firmę PKP
w weekend maiowy iwakacie) szyno- Cargo. Trzymajmy kciuki! l
busy relacji Jarosław- Horyniec - Za-

ło to wyzwaniem dla maszlmistów pro-

naukow P olitechniki
Lubelskiej na Wydziale lnżynierii

inia ]arosław -
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Ruska ma

swoją specyfikę. Tylko tutai po-

ciągi nazyrłane są ,,bałaie", bo

też tylko tutai Znajduje się mieI
scowość,od której zaczelpnięto tę na-

zwę. Co ciekawe, choć położona iest
ona blisko torów, własnego przystanku jeszcze nie ma. Może kiedyś?
Linia ma takze swój urok, Nie brak

cierz dzieli aż 90 metrów różniry w wysokości nad poziomem morza! B),,l,va

wadzących ciężkie składy towarowe,

szczególnie zimą czyw deszczowe dni.
JesZcze kilka lat temu w ruchu pa-

sażerskim szlak dostępny był całorocznie i niemal w całości,bo na odcinku |arosław - Horyniec Werchrata. leźdzlłtędy pociąg pospieszny

mość- Lublin, także obsługiwane
przez Przewozy Regionalne. Stało się
tak dzięki polozumieniu lubelskiego
i podkarpackiego urzędu marszałkowskie8o. Warto z rych połączeh skorzy stać tąkże w sezonie 20ll!
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