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Streszczenie:
Kształt sieci kolejowej w województwie podkarpackim jest silnie związany ze
zmianami przynoszonymi przez wiatr historii – od rozbiorów począwszy – na
przemianach ustrojowych kończąc. Szczególne znaczenie miały kolejne zmiany granic
oraz zmienna sytuacja geopolityczna.
Prężny rozwój podkarpacia,

stabilna sytuacja gospodarcza w ostatnich latach

w powiązaniu z implementowaniem polityki zrównoważonego transportu stwarzają
dogodne warunki dla rozwoju pasażerskich przewozów kolejowych.
Biorąc pod uwagę bardzo specyficzny rozkład sieci osadniczej w województwie
(brak dominującego ośrodka miejskiego) a także nowe uwarunkowania dla rozwoju
połączeń kolejowych podjęta zostanie próba przewidzenia czy też zaproponowania
nowych potencjalnych kierunków ekspansji połączeń kolejowych.
W rozważaniach pod uwagę zostaną wzięte następujące aspekty:
- Zrealizowane i planowane inwestycje kolejowe w województwie
- Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego
- Stworzenie Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej
- Ideę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
Efektem pracy jest spójna wizja rozwoju pasażerskiego transportu szynowego
w województwie Podkarpackim w najbliższych latach dostosowana do specyficznych
uwarunkowań województwa.
Słowa kluczowe:
województwo podkarpackie, połączenie kolejowe, sieć kolejowa
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1. Wstęp
Kolej jest potrzebna – mówią o tym wszyscy. Nie tylko kolejarze, czy też ludzie
związani z koleją. Kolej mówi sama za siebie – jest jedynym powszechnym środkiem
transportu bez problemu docierającym do centrum miasta bez korków, emisji
szkodliwych zanieczyszczeń czy innych ograniczeń transportu indywidualnego.
Co więcej - jest to bardzo bezpieczny środek transportu. Możliwości przewozowe kolei
są olbrzymie – drzemie w niej nadal niewykorzystany potencjał – niestety stłamszony
przez dziesięciolecia zaniedbań, przemian i braku perspektywicznego myślenia.
Chciałoby się powiedzieć że w końcu historyczny trend regresu wreszcie się
odwrócił. Niczym jaskółki na wiosnę, przybywają na kolei raz po raz zwiastuny
nowoczesności. Weźmy pierwszy z brzegu przykład, powszechnie rozpoznawalny –
składy ED250 – znane wszystkim pod nazwą „Pendolino”. Nie trzeba jednak tak daleko
szukać. Z pewnością każdy bowiem zetknął się już z jakąś formą nowoczesności na
kolei. Remontowane są dworce – wizytówki kolei. Modernizowane są kolejne linie
kolejowe, planowana jest budowa nowych. Dzięki prężnej działalności dwóch polskich
firm: Bydgoskiej PESA i Nowosądeckiej NEWAG a także szwajcarskiej firmy
STADLER w zawrotnym tempie przybywa nowoczesnych zespołów trakcyjnych które
przełamują stereotyp niewygodnych, niedogrzanych i głośnych pociągów z nutą
charakterystycznych zapachów unoszących się między przedziałami.
Jest jednak pewien szczególny sektor kolei, którego sukces można bez wątpliwości
nazwać spektakularnym. Kolej Aglomeracyjna – doskonałe remedium na korki
i zanieczyszczenie powietrza. Do tego przewidywalny (wszak jeździ według rozkładu
jazdy), wygodny, a nade wszystko – bardzo podatny na współpracę z innymi środkami
transportu zbiorowego. Od czasu zapaści ogólnopolskiej spółki Przewozy Regionalne
kolejne samorządy z sukcesem wdrażają w życie plany funkcjonowania swoich
własnych Kolei Aglomeracyjnych przyczyniając się do zwiększania zainteresowania
przewozami kolejowymi.
Historycznie rzecz ujmując taki rodzaj kolei nie jest niczym nowym – już w 1927
roku funkcjonować zaczęła Elektryczna Kolej Dojazdowa – wioząca pasażerów
z Grodziska

Mazowieckiego

do Warszawy.

Jako

ciekawostkę

można

tutaj

przypomnieć fakt że było to przedsięwzięcie sfinansowane ze środków prywatnych.
Zawierucha historyczna trwająca przez następne dziesięciolecia nie dała okazji dla
następnych tego typu przedsięwzięć – z wyjątkiem Trójmiejskiej SKM. Aż do czasów
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współczesnych, kiedy to gwałtowny rozwój powszechnej motoryzacji wywrócił do góry
nogami utarty model transportowy.
W pewnym momencie przeciążone drogi zaczęły się korkować. I nic dziwnego –
jeszcze 30 lat temu prywatny samochód był rarytasem, dziś – czymś zupełnie
normalnym. Potrzebne stało się remedium na korki. Jako pierwsze, sprawy w swoje
ręce wzięło Mazowsze. Potem kolej przyszła (z pewnymi początkowymi trudnościami)
na Śląsk. Zachęcone tymi sukcesami na Kolej Aglomeracyjną postawiły też Łódź
i Kraków. A teraz, gdy powszechnie znany już jest jej potencjał – planowane są
następne tego typu przedsięwzięcia – w Szczecinie i Rzeszowie.
Ostatni przykład jest jednak szczególny – ponieważ Rzeszów jest jednym
z najmniejszych miast wojewódzkich w Polsce. A całe Województwo podkarpackie
zupełnie się różni od jakiegokolwiek województwa w Polsce.
2. Województwo Podkarpackie
Przez wiele stuleci historii Polski próżno szukać administracyjnego tworu
podobnego do współczesnego Podkarpacia. Był to region który rozpościerał się
pomiędzy dwoma znaczącymi ośrodkami miejskimi – Lwowem a Krakowem.
W czasach rozbiorów stanowiły one jeden twór zwany Galicją. Gdy położone zostały
tory kolejowe łączące Kraków i Lwów, wydawało się że miasta te zostały połączone na
dobre.
2.1. Historia Województwa podkarpackiego
W czasach II RP ziemie w widłach Wisły i Sanu były świadkiem niezwykłego
eksperymentu zakończonego częściowym powodzeniem – była to idea budowy
Centralnego Okręgu Przemysłowego. Podczas Wielkiego Kryzysu Ekonomicznego
początku

lat

30stych,

powstała

idea

budowy

ośrodka

przemysłowego

w najbezpieczniejszym a zarazem najuboższym regionie kraju – właśnie tu, na
Podkarpaciu. II Wojna Światowa pokazała jednak jak ulotne było to marzenie
i przerwała brutalnie jego realizację.
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Rysunek. 1 COP – Centralny Okręg Przemysłowy – najbardziej śmiałe przedsięwzięcie przemysłowe
II RP
źródło [2]

Jako takie Województwo podkarpackie powstało tuż po zakończeniu II Wojny
Światowej, 18go VIII 1945 roku. Bardzo znamienite jest zmieniające się jego
nazewnictwo. Jeszcze podczas zawieruchy wojennej używano nazwy Województwa
lwowskiego, do którego ziemie te należały przed Wojną. Dopiero gdy wiadomym stało
się że w wyniku zmieniających się granic Lwów przypadnie ZSRR – stworzono
naprędce nowy twór administracyjny – Województwo rzeszowskie. Etymologia nie
pozostawia złudzeń – są to dawne ziemie Województwa lwowskiego, osierocone ze
swojego największego miasta.

Rysunek. 2 Przedruk mapy samochodowej z lat 30’ – widoczne 3 fragmenty mapy (w identycznej
skali) pokazują dysproporcje pomiędzy Rzeszowem a Krakowem i Lwowem
źródło [1]

2.2. Sieć osadnicza
Historia ta nie pozostała bez wpływu na ludność dzisiejszego województwa
podkarpackiego. Jeśli dobrze sięgniemy pamięcią, przez setki lat żyło się tutaj w miarę
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spokojnie, z dala od wojennej zawieruchy. Na krótką chwilę spokój zmąciła Wielka
Wojna, czyli I Wojna Światowa przez ofensywę wojsk carskich i kontrofensywę Państw
Centralnych. Spustoszenie dotknęło raczej infrastruktury, pozostawiając ludność we
względnym spokoju. Takie warunki sprzyjały rozwojowi rolnictwa, natomiast
peryferyjne

położenie

Galicji

w

granicach

Cesarstwa

Austro-Węgierskiego

przeciwdziałało rozwojowi przemysłu. Jak czytamy w [1]:
„COP obejmował ponad 15% terytorium kraju zamieszkane przez 18% ludności.
Łącznie obszar ten liczył ok. 60 tys. km² i blisko 6 mln ludności (93 osoby na km²),
z której ponad 80% stanowili mieszkańcy ubogich, przeludnionych wsi. W tym rejonie
szczególnie widoczne było rozdrobnienie gospodarstw rolnych i wynikające z niego
przeludnienie agrarne, a nadmiar siły roboczej (ukryte bezrobocie) szacowano tam na
400–700 tys. osób”
Pomimo pewnego sukcesu budowy COP i dziesiątków lat rozwoju gospodarczego
nie zatarły się wcale zaszłości historyczne – region po dziś dzień usiany jest długimi,
wijącymi się wioskami których ludność sięga nawet 4000 mieszkańców (!) [3].

Rysunek. 3 Mapy województw: małopolskiego i podkarpackiego. Widoczny rozdźwięk pomiędzy
wielkością miast wojewódzkich na korzyść stolicy Małopolski, a także większy stopień rozproszenia
ludności na Podkarpaciu
Źródło: opracowanie własne, dane ludnościowe wybranych miast podane w zaokrągleniu w tys
mieszkańców na podstawie [4] i [5]
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W rezultacie większość ludności żyje tutaj na wsi. Wskaźnik urbanizacji
Województwa podkarpackiego wynosi 41,4% [5] i jest najniższy w kraju. W Małopolsce
ten wskaźnik wynosi odpowiednio 48,7% [4].
2.3. Pasażer na Podkarpaciu
Ma to swoje praktyczne konsekwencje. Publiczny transport zbiorowy najlepiej działa
w dużych skupiskach ludzkich. Stolica Małopolski przoduje w rozwoju transportu
publicznego w skali Polski, podczas gdy w Rzeszowie sporo ludzi nadal korzysta
z własnego samochodu i to pomimo całkiem sprawnej komunikacji miejskiej i dobrej
sieci ścieżek rowerowych. Nie inaczej sytuacja wygląda na prowincji – samochód
osobowy (najczęściej z silnikiem diesla) to podstawowy środek komunikacji.
Dla tych którzy na samochód nie mogą sobie pozwolić, lub też nie posiadają prawa
jazdy korzystają z transportu publicznego. Bardzo rzadko jednak decydują się na
pociąg, ponieważ kolej najczęściej nie dociera pod ich dom, czy też nawet w jego
pobliże.

Z tego względu najczęściej wybierany jest „pekaes” – czyli Autobus

samorządowego PKS. Zaraz za nim plasują się prywatni przewoźnicy, tzw. „busiarze”,
oferujący bardziej atrakcyjne ceny.

Rysunek. 4 Autobus PKS – najczęściej wybierany środek komunikacji zbiorowej na Podkarpaciu
źródło [6]

3. Kolej Aglomeracyjna
Jak podaje Wikipedia, Kolej Aglomeracyjna to: „kolej obsługująca przewozy
pasażerskie w obszarze aglomeracji miejskich. Systemy tego typu odznaczają się:
- wysoką częstotliwością obsługi linii,
- dużą liczbą miejsc zatrzymywania,
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- stosowaniem cyklicznego rozkładu jazdy,
- nierównomiernym rozkładem potoku podróżnych w ciągu dnia i malejącą
wielkością potoku podróżnych wraz z oddalaniem się od centrum aglomeracji,
- dysponuje ułatwiającym szybką wymianę pasażerów taborem”
Systemy Szybkich Kolei Miejskich czy też Kolei Aglomeracyjnych istnieją w:
- Warszawie (SKM, WKD, KM)
- Trójmieście (SKM, PKM)
- Łodzi
- Poznaniu
- Krakowie
- na Górnym Śląsku
A kolejne metropolie chcą iść tą właśnie drogą.
4. Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego
do roku 2023
W dokumencie [7] przedstawiono syntezę specyfiki transportowej województwa:
Województwo Podkarpackie wyróżnia się na tle kraju kilkoma cechami, które
determinują jego odmienne zapotrzebowanie na przewozy, a tym samym na
inwestycje transportowe. Wyróżnikami tymi są:
- policentryczna struktura sieci osadniczej oraz rynku pracy;
- silne wewnętrzne zróżnicowanie w zakresie dostępności transportowej;
- położenie przy granicy zewnętrznej Unii Europejskiej;
- specyfika wiejskiego układu osadniczego, jego rozproszenie oraz niska gęstość
zaludnienia w Bieszczadach i Beskidzie Niskim;
- specyficzna sytuacja demograficzna (wyrównanie bilansu poprzez relatywnie
wysoki przyrost naturalny i odpływ migracyjny);
- koncentracja przestrzenna ośrodków przemysłowych posiadających silne
powiązania międzynarodowe;
- oderwanie transportowe od Polski centralnej, w tym szczególnie od Warszawy
(pomimo podejmowanych inwestycji).
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4.1. Diagnoza połączeń wg. PSRT WP

Rysunek. 5 Stan istniejący infrastruktury Województwa podkarpackiego
Źródło [7]
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Rysunek. 6 Ocena połączeń komunikacyjnych pomiędzy Miejskimi Obszarami Funkcjonalnymi
Jakość połączeń kolejowych widocznie gorsza od drogowych
Źródło [7]

W dokumencie odnaleźć możemy macierz obrazującą jakość połączeń pomiędzy
Miejskimi Obszarami Funkcjonalnymi. Macierz ta nie jest symetryczna – dzieli się ona
bowiem na część kolejową oraz drogową. Obraz połączeń pozostawia jednak wiele do
życzenia, zwłaszcza w sferze kolejowej.
5. Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna
Jednym ze sposobów na lepsze skomunikowanie miast w Województwie jest nowa
inicjatywa zwana Podkarpacką Koleją Aglomeracyjną lub oficjalnie Rzeszowską
Podmiejską Koleją Aglomeracyjną [9]. Zakłada ona rozpoczęcie funkcjonowania kolei
aglomeracyjnej z centrum w Rzeszowie. W samym Rzeszowie zmodernizowany ma
zostać dworzec główny. Zasadniczo PKA ma połączyć:
a) Rzeszów
b) oraz:
- Strzyżów
- Dębicę, Ropczyce, Sędziszów Małopolski
- Kolbuszową oraz Głogów Małopolski
- Port Lotniczy w Jasionce
- Łańcut oraz Przeworsk
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Rysunek. 7 Schemat sieci PKA
źródło [9]

W sferze stricte infrastrukturalnej zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę nowej
linii kolejowej do Portu w Jasionce, budowę nowych przystanków osobowych a także
przebudowę wybranych stacji. Poprawę przepustowości planuje się poprzez budowę
mijanek (na przykład na PO Zaczernie – LK 71). Nie zakłada się zmiany liczby torów
szlakowych.
W ramach PKA funkcjonować ma:
a) 12 istniejących stacji oraz 17 istniejących przystanków osobowych a także;
b) 2 nowe stacje, 4 nowe mijanki oraz 20 nowych lub zmodernizowanych
przystanków
Po przeprowadzeniu pobieżnej statystyki można stwierdzić że nowe lub
zmodernizowane punkty ekspedycyjne będą stanowić około 40% wszystkich.
Większość prac modernizacyjnych dotyczyć będzie: LK nr 71 (kierunek Kolbuszowa)
iLK nr 106 (kierunek Strzyżów – obie są jednotorowe.
Ze względu na specyfikę okolicznych miejscowości, projektowane przystanki mają
mieć długość 100m [9]. Jednak na LK 91 Kraków – Medyka będą miały 200m [9] –
zapewne ze względu na kategorię linii - magistralną.
W sferze taborowej – zakłada się zakup nowego taboru który zapewni cykliczne
kursowanie pociągów:
Współczesne problemy transportu
Tom II Transport kolejowy

65

a) w godzinach szczytu – co 30 minut
b) poza godzinami szczytu – co 60 minut
c) w dni wolne od pracy – co 120 minut
6. Centralny Port Komunikacyjny
Nowa inicjatywa transportowa – CPK – zlokalizowana będzie u zbiegu Centralnej
Magistrali Kolejowej (linii kolejowej nr 4), linii kolejowej nr 1 przy jednoczesnym
sąsiedztwie istniejącej autostrady A2. Doraźnie ma zastąpić Okęcie i obsługiwać Łódź
dzięki budowie nowoczesnego lotniska. W praktyce będzie to wielki węzeł lotniczokolejowy będący z jednej strony dobrym punktem przesiadkowym krajowym, z drugiej
strony – „bramą” Europy Środkowo – Wschodniej.

Rysunek. 8 Mapa pokazująca CPK (czerwona kropka między Warszawą a Łodzią) oraz nowe
pomocnicze linie kolejowe pomagające w realizacji idei CPK
źródło [8]

Według Ministerstwa Infrastruktury CPK to coś więcej niż tylko jeden punkt na mapie
Polski. Do tego „punktu” ma mieć dostęp duża część ludności Polski – i to przy czasie
dojazdu nie większym niż 120 minut. Do tego potrzebna jest komplementarna sieć
kolejowych połączeń która będzie w stanie przełamać wreszcie impas trwający jeszcze
od czasów zaborów. Zadanie wydaje się bardzo trudne, biorąc pod uwagę że ani II RP
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ani Rzeczypospolitej Ludowej, ani dzisiejszej III RP nie udało się w większym stopniu
zatrzeć kolejowych granic pomiędzy byłymi zaborami.
Mają temu służyć w pierwszym rzucie tzw. „spinacze” – czyli odcinki najbardziej
potrzebne do uzupełnienia sieci które niewielkim nakładem owocują znaczną poprawą
komunikacji kolejowej.

Rysunek. 9 Komplementarna sieć kolejowa zapewniająca dojazd do CPK
źródło [8]

W dalszej perspektywie planowana jest dalsza rozbudowa sieci zapewniająca
komplementarną obsługę CPK. Niektóre z zaproponowanych odcinków a także
niektóre z tras mogą się wydawać nie do końca trafione, niemniej należy przyznać, że
inicjatywa ze strony Ministerstwa ma potężny rozmach i ogólnokrajowy zasięg. Nawet
najbardziej odległe regiony Polski mają być dotknięte „kolejowymi mackami” CPK.
7. Praktyczne znaczenie inicjatyw CPK i PKA
Z pewnością planowane inwestycje dadzą pozytywny impuls przewozom
pasażerskim na Podkarpaciu. Przez lata zaniedbane, będące na uboczu gdzieś na
„ścianie wschodniej” Podkarpacie potrzebuje teraz jak nigdy pozytywnych bodźców.
Projekt Kolei Podmiejskiej to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w regionie.
Dotychczas pasażer zdany był na łaskę przestarzałego taboru (głównie składów EN
57), zaniedbanych dworców i przystanków a także niepewnego rozkładu jazdy. I choć
Współczesne problemy transportu
Tom II Transport kolejowy

67

jego zakres jest ograniczony właściwie tylko do Rzeszowa i kilku miast przyległych to
z pewnością jest to krok w dobrą stronę.
Z kolei Projekt CPK zakłada dalekosiężne zmiany w samej sieci kolejowej
województwa – zmian których nie udało się dokonać od czasów zaborów. Zbudowane
mają zostać nowe linie kolejowe. Ma być to swoista rewolucja. Miejmy nadzieję że
plany te nie pozostaną tylko na papierze – albowiem ogólnopolski projekt Centralnego
Portu Komunikacyjnego może rozwiązać kilka ważnych problemów transportowych
w regionie Podkarpacia.

Rysunek. 10 Szkic przedstawiający wpływ PKA (zielony) oraz koncepcji CPK (niebieski) a także
rewitalizacji LK 25 (czerwony) na sieć linii kolejowych w Województwie podkarpackim
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7],[8],[9],[10]
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Rysunek. 11 Ponowna ocena połączeń komunikacyjnych pomiędzy Miejskimi Obszarami
Funkcjonalnymi po realizacji przytoczonych projektów
Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

Choć dzięki realizacji inwestycji spodziewana jest znaczna poprawa – to jednak nie
wszystkie problemy komunikacji kolejowej zostaną rozwiązane. Poprzez centralne
położenie a także wiodącą rolę w województwie – Rzeszów jawi się jako najważniejsze
centrum przesiadkowe. Aby jednak tak się stało – wszystkie ważne Miejskie Obszary
Funkcjonalne muszą mieć przyzwoite połączenie kolejowe ze stolicą województwa.
8. Brakujące ogniwa – próba nakreślenia rozwiązań.
Najważniejszym problemem pozostającym do rozwiązania pozostanie połączenie
kolejowe Rzeszowa i Mielca – prawdopodobnie dwóch najważniejszych ośrodków
gospodarczych w regionie. Podróżny obecnie ma do wyboru tylko samochód osobowy
albo autobus prywatnego przewoźnika [11], przy czym należy dodać że ów przewoźnik
prowadzi przewozy z częstotliwością ok. 30 minut – zatem całkiem przyzwoitą.
Niemniej oba środki transportu korzystać muszą z przeciętnych dróg – wojewódzkiej
875 i krajowej 9 – choć o wzorowej nawierzchni to jednak często biegnącej przez
obszary zabudowane.
Podsumowując – połączenie drogowe z Mielca do Rzeszowa jest przeciętne i nie
zanosi się tutaj na rewolucję, a połączenie kolejowe – dzisiaj nie istnieje, a po
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rewitalizacji LK nr 25 będzie co najwyżej słabe – ze względu na konieczność przesiadki
w Dębicy.
W takiej sytuacji pomocna okazać się może nowa forma połączenia naszych dwóch
miast. Racjonalnie rozważane mogą być dwa rozwiązania:
a) Proponowana łącznica kolejowa w okolicach Ropczyc (Ropczyce – Pustków)
Takie rozwiązanie naszego problemu nie jest może rewolucyjnie, za to można
śmiało powiedzieć że jest jak najbardziej wykonalne. Wymaga budowy około 7km
nowej jednotorowej linii kolejowej po płaskim jak stół terenie (dolina Wisłoki) a także
budowy jednego sporego obiektu inżynieryjnego na skrzyżowaniu z autostradą A4.
Skracamy w ten sposób o 14km dystans z Mielca do Rzeszowa – z 79km do 65 km
przy jednoczesnej odległości 50km w linii prostej. Można taki wynik uznać za
przyzwoity. Poza jedną niezaprzeczalną zaletą jaką jest prostota, niewielki koszt
atakże realność można wykazać pewne mankamenty:
- linia obsłuży tylko nowych pasażerów jadących z Mielca do Rzeszowa,
sporadycznie do Sędziszowa Młp. względnie Ropczyc – miast i tak już doskonale
skomunikowanych, leżących przy LK nr 91 oraz autostradzie A4.
- połączy dwie linie o różnej specyfice – LK 25 która choć w przyszłości zostanie
wyremontowana – pozostanie nadal niezelektryfikowana. W związku z tym konieczne
może się okazać dość nieefektywne stosowanie trakcji spalinowej na całej trasie,
biegnącej w większości „pod drutem”
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Rysunek. 12 Poglądowy schemat proponowanej łącznicy Ropczyce – Pustków
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12]

b) Budowa nowej linii kolejowej Mielec – Kolbuszowa
Innym rozwiązaniem jest budowa nowej linii kolejowej pomiędzy Mielcem
a Kolbuszową. Koncepcja jest tutaj zgoła inna – zamiast naginać zastaną sieć
kolejową do naszych celów, kreujemy nowe połączenie odpowiadające stawianym
wymaganiom.

Rysunek. 13 Poglądowy schemat proponowanej linii kolejowej Mielec - Kolbuszowa.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12]

Niemniej sama lokalizacja inwestycji powoduje już pewne komplikacje. I nie chodzi
tutaj

wcale
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podkarpackimi miejscowościami i lekkimi wzniesieniami. Mowa bardziej o linii
kolejowej numer 71 Ocice – Rzeszów, na którą przed samym Rzeszowem wjeżdżać
będą pociągi następujących relacji:
- Rzeszów – Tarnobrzeg
- Rzeszów – Jasionka (port lotniczy) – w ramach PKA
- Rzeszów – Kolbuszowa – w ramach PKA
- Rzeszów – Stalowa Wola Rozwadów (opcjonalnie planowana linia kolejowa
w ramach CPK – przebieg jeszcze niepotwierdzony)
- Rzeszów – Mielec, jako nowa relacja
Przy takim natężeniu ruchu może okazać się konieczna dobudowa drugiego toru –
2 nowe mijanki budowane w ramach PKA mogą tutaj nie wystarczyć.
Sumarycznie koszty się skumulują znacznie przewyższając koszty rozwiązania a).
Należy jednak dodać że rozwiązanie takie nie tylko da impuls dwóm dużym
miastom, ale również tchnie życie w Kolbuszową – małe miasteczko Podkarpacia
czekające na to by dorównać wielkim. Dodatkowo dystans między Rzeszowem
a Mielcem skróci się do ok. 58km.

Rysunek. 14 Porównanie wariantów realizacji połączenia Mielec – Rzeszów (a – zielony, b –
pomarańczowy).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [13]

Nie jest to jedyny nierozwiązany problem w komunikacji kolejowej województwa.
Niech za przykład posłuży tutaj połączenie Dębicy z Jasłem (a w konsekwencji także
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z Krosnem i Sanokiem). Samo połączenie choć potrzebne może być jednak dużo
trudniejsze w realizacji ze względu na górzyste ukształtowanie terenu a także na
intuicyjnie mniejsze potoki pasażerskie w porównaniu z relacją Rzeszów – Mielec.
Trzeba w tym miejscu trzeźwo spojrzeć na skalę już omówionych potencjalnych
przedsięwzięć na które nie ma jeszcze wprost zarezerwowanych funduszy. Aż ciężko
sobie wyobrazić że województwo podkarpackie stanie się nagle wielkim placem
przebudowy sieci kolejowej.
9. Podsumowanie
Nowe przedsięwzięcia kolejowe rysujące się na horyzoncie inwestycyjnym
z pewnością tchną nowe życie w funkcjonowanie kolei na Podkarpaciu. Rzeszów i inne
miasta województwa potrzebują impulsu rozwojowego który pomoże im na drodze
długofalowego zrównoważonego rozwoju. Analizując sumarycznie plany budowy CPK
i dedykowanej mu rozbudowy sieci, powołanie do życia PKA oraz rewitalizację linii
kolejowej nr 25 możemy śmiało stwierdzić że szykuje się nam tutaj pozytywna
rewolucja.
Nie wolno jednak tutaj usiąść na laurach – zawsze warto zastanowić się nad
wzajemną koordynacją tych przedsięwzięć oraz nad dopracowaniem obszarów
w których obie z inwestycji naraz nie dadzą wystarczającego efektu.
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Summary:
The railway network shape in Podkarpackie Voivodship is a result of hard historical
run which became in 1795 – when Poland lost independece and ended in 1989 – with
the result of Solidarity Movement. Changes of borders were therefore very important.
Strong economic growth of south-east region of Poland, nowadays prosperity
and a balanced development policy are the arguments for development of the railway
network right here.
While specific conditions and new circumstances are being taken under
consideration, such as:
- developed and planned railway projects
- Transport Master Plan of Podkarpackie voivodship
-

development

of

Podkarpacka

Suburban

Raliway

(Podmiejska

Kolej

Aglomeracyjna)
- new idea of Central Traffic Port (pol. Centralny Port Komunikacyjny)
A compact vision of railway transport development shows at the end.
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