
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 września 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z planowanym nowym rozkładem jazdy pociągów od grudnia 2021 r. zwracam się z prośbą 

o umożliwienie mieszkańcom powiatu przysuskiego korzystania z bezpośrednich połączeń kolejowych 

z Warszawą. W ciągu ostatnich ok. 3 lat w związku z remontem torów kolejowych na trasie Radom – Warka 

przez stację PKP Przysucha przejeżdżały i zatrzymywały się pociągi Kolei Mazowieckich oraz pociągi spółki 

PKP Intercity. W czerwcu bieżącego roku pociąg „Radomiak” przestał kursować na trasie Radom – Przysu-

cha – Drzewica – Idzikowice i dalej Centralną Magistralą Kolejową do Warszawy. W czasie kursowania tego 

pociągu bardzo dużo osób korzystało z bezpośredniego dojazdu do Warszawy. Podróż trwała od 1 godziny 

15 minut do 1 godziny 30 minut. Z pociągu poza mieszkańcami Radomia korzystali mieszkańcy Przysuchy, 

Drzewicy i okolicznych miejscowości. 

Po zaprzestaniu kursowania pociągu „Radomiak” pozostały do 28 sierpnia 2021 r. 3 pociągi pospieszne 

spółki PKP Intercity kursujące na trasie Kraków – Olsztyn. Także na te pociągi było bardzo duże zapotrze-

bowanie. Na stacji PKP Przysucha każdego dnia w tygodniu wysiadała i wsiadała znaczna grupa podróżnych 

jadących w obydwu kierunkach. Pociągi PKP Intercity zatrzymywały się na stacji Przysucha i w kierunku 

Warszawy jechały CMK. 

Od 29 sierpnia nie ma już żadnej możliwości korzystania z bezpośrednich połączeń z dużymi miastami 

w Polsce. Okolice Przysuchy stały się wykluczone komunikacyjnie. Przez pewien czas mieszkańcy mieli 

nadzieję na stałe połączenia kolejowe, liczyli na to, że po całkowitej wymianie torów kolejowych na trasie 

Radom – Idzikowice będzie istniała możliwość szybkiej i bezpośredniej komunikacji z większymi miastami 

w Polsce. Nie do przecenienia jest niezwykle wygodny, komfortowy i bezpośredni dojazd pociągami spółki 

PKP Intercity. Mieszkańcy Opoczna i okolic mają stację Opoczno Południe, jednak nie każdy mieszkaniec 

powiatu przysuskiego ma możliwość dojechania samochodem do Opoczna, aby skorzystać z dalszej podróży 

Centralną Magistralą Kolejową. 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o przychylne spojrzenie na potrzeby mieszkańców powiatu przysuskiego 

w zakresie połączeń kolejowych z większymi miastami w Polsce. 

Z wyrazami szacunku 

Stanisław Karczewski 

 

 
 


