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Od 12 grudnia br. pasażerowie podróżujący koleją korzystają już z nowego rozkładu jazdy pociągów.
Nowości czekają też mieszkańców województwa Podkarpackiego.
Liczba połączeń IC z i do Rzeszowa zwiększy się z 9 do 14, a z i do Przemyśla – z 7 do 13. Lepszy
standard podróży będzie widoczny m.in. na trasie do i z Warszawy – wszystkie połączenia z Przemyśla
lub Rzeszowa będą w kategorii IC lub EIP (obsługa przez pojazdy Pendolino).
Od 12 grudnia skróci się czas przejazdu najszybszego pociągu na trasie Lublin – Rzeszów. Pociąg IC
Górski pokona ją w 2 godziny i 21 minut. W sezonie 2020/21 skrócił się też czas przejazdu na trasie z
Rzeszowa do Katowic z około 4 godzin do mniej niż 3 godzin w przypadku najszybszego pociągu. Z
kolei czas podróży z Sanoka do stolicy Małopolski skrócił się z około 5 do około 4 godzin.
W nowym rozkładzie jazdy pasażerowie chcący podróżować pomiędzy Przemyślem a Krakowem będą
mieć do wyboru 12 połączeń. Od 12 grudnia łatwiejsze staną się również podróże do Wrocławia – liczba
pociągów z Podkarpacia na Dolny Śląsk zwiększy się z 9 do 10. Na tory wyjedzie nowy pociąg IC
Siemiradzki, który zapewni możliwość dojazdu z Przemyśla do Wrocławia w niecałe 6 godzin.
Mieszkańcy Krosna, Jasła i Sanoka zyskają możliwość weekendowych podróży do Katowic, Opola i
Kotliny Kłodzkiej dzięki wydłużeniu w soboty i niedziele relacji pociągu TLK Wetlina. W nowym
rozkładzie jazdy mieszkańcy Podkarpacia, m.in. Przemyśla, Rzeszowa, Dębicy i Jarosławia, zyskają
drugie bezpośrednie połączenie do Ustki.
W rozkładzie na sezon 2021/22 pasażerowie z Podkarpacia będą mogli podróżować do Berlina dzięki
wydłużonej do Przemyśla relacji pociągu IC Wawel, kursującego do tej pory pomiędzy stolicą Niemiec a
Krakowem. Dodatkowo skład ten będzie skomunikowany z jednym z dwóch nowych pociągów łączących
Przemyśl z Lwowem.
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