
wy Sàcz.

W 1988 r. kursowa∏y dwa pociàgi poÊpieszne: „Bieszczady“

Katowice–Zagórz i Warszawa Wschodnia–Zagórz, oraz dwadzie-

Êcia dwa pociàgi osobowe: ¸ódê Kaliska–Zagórz, Kraków G∏ów-

ny–Zagórz, Krynica–Jas∏o, osiem Jas∏o–Zagórz, dwa Stró˝e–Za-

górz, cztery Stró˝e–Jas∏o, Stró˝e–Gorlice Zagórzany, Jas∏o–Kro-

sno, Krosno–Zagórz, Sanok–¸upków iSanok–Zagórz.

W 1996 r. kursowa∏y trzy pociàgi poÊpieszne: „Bieszczady“

Gliwice–Zagórz, okresowy „Po∏oniny“ Kraków G∏ówny–Zagórz

i „Wetlina“ Skar˝ysko Kamienna–Zagórz (od Jas∏a jako pociàg oso-

bowy), oraz dziewi´tnaÊcie pociàgów osobowych: Warszawa

Wschodnia–Zagórz, ¸ódê Kaliska–Zagórz, Kraków G∏ówny–Za-

górz, dwa Krynica–Jas∏o (w tym jeden w soboty), Stró˝e–Jas∏o

(kursujàcy wdni robocze do Zagórza), szeÊç Stró˝e–Jas∏o (wtym

jeden wdni robocze oprócz sobót), szeÊç Jas∏o–Zagórz (wtym je-

den okresowy) iGorlice Zagórzany–Jas∏o.

W 2006 r. kursowa∏y trzy pociàgi poÊpieszne: „Wetlina“ War-

szawa Wschodnia–Zagórz, okresowy Gdynia G∏ówna–Zagórz

i okresowy „Bieszczady“ Gliwice–Zagórz oraz osiemnaÊcie pocià-

gów osobowych: Nowy Sàcz–Jas∏o, cztery Stró˝e–Jas∏o, dwa Stró-

˝e–Biecz, dwa Sanok–Chyrów, osiem Jas∏o–Zagórz (wtym jeden

tylko wdni robocze) iKrosno–Zagórz.

W 2005 r. obs∏ug´ lokalnych pociàgów osobowych Jas∏o–Za-

górz przej´∏y autobusy szynowe serii SA109 (SA109-007 i 010)

i SA103 (SA103-001 i002).

W 2009 r. kursowa∏y wprawdzie cztery pociagi poÊpieszne,

ale tylko „Bieszczady“ Katowice–Zagórz przez wi´kszà cz´Êç ro-

ku, a pozosta∏e: Bydgoszcz G∏ówna–Zagórz, „Po∏oniny“ Gdynia

G∏ówna/Bydgoszcz G∏ówna–Zagórz i „Wis∏ok“ Warszawa Zachod-

nia–-Zagórz tylko kilka lub kilkanaÊcie razy wroku. Ponadto jeê-
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575. Wyprodukowany wSano-

ku wagon motorowy SCgx90

093 wczasie jazd próbnych na

odcinku Sanok–Zagórz. Ok.

1936 r.

(fot. ze zb. Grzegorza Nycza)

574. Sanok. Wagon motorowy 3 klasy SCgx90 092, wyprodukowany wsanockiej fabryce na licencji w´gierskiej firmy Ganz

(zespó∏ nap´dowy typu „Ganz-Jendrassik”), zpociàgiem osobowym przygotowanym do jazd próbnych. Ok. 1936 r.

(fot. ze zb. Zbigniewa Osenkowskiego)
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578. Pociàg osobowy prowa-

dzony parowozem Ol12 wje˝-

d˝a na przystanek Sanok Mia-

sto. Ok. 1935 r. (fot. ze zb. Mu-

zeum Historycznego wSanoku)

577. Przystanek Sanok Miasto ok.

1935 r. (fot. ze zb. Muzeum Historycz-

nego wSanoku)

576. Przystanek Posada Sanocka (po

1918 r. Sanok Miasto). Ok. 1905 r.

(ze zb. Wies∏awa Szczudlika)


