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Wspólne połączenia POLREGIO i PKS Częstochowa 
 
Mieszkańcy Częstochowy oraz Ziemi Kłodzkiej mogą już korzystać z nowego, zintegrowanego 
połączenia kolejowo-autobusowego. Od lipca można podróżować na trasie Częstochowa – Kłodzko 
– Lichkov, kupując bilety na portalu e-podróżnik.pl w ramach jednej transakcji. PKS Częstochowa to 
kolejny przewoźnik, z którym POLREGIO rozpoczęło współpracę. 
 
Oferta opierająca się na synchronizacji rozkładów jazdy pociągów i autobusów została stworzona  
z myślą o turystach z Częstochowy wybierających się do Czech oraz mieszkańcach Kotliny Kłodzkiej 
chcących zwiedzić Częstochowę. Zintegrowane połączenie obsługiwane jest przez autobusy jeżdżące 
na odcinku Częstochowa – Kłodzko oraz pociągi POLREGIO kursujące do czeskiego Lichkova. 
Przyjeżdżając z Częstochowy do Kłodzka o godz. 11:32, po 20 minutach można się przesiąść na pociąg 
w kierunku Lichkova, który po drodze zatrzymuje się m.in. w Bystrzycy Kłodzkiej, Długopolu-Zdroju  
i Międzylesiu. Podróż powrotną można odbyć pociągiem POLREGIO, który do Kłodzka przyjeżdża  
o godz. 14:35, oraz autobusem odjeżdżającym do Częstochowy o godz. 14:50. Dworzec autobusowy 
w Kłodzku jest połączony z dworcem kolejowym Kłodzko Miasto.  
 
PKS Częstochowa to kolejny z przewoźników, który w styczniu br. podpisał list intencyjny dotyczący 
współpracy w zakresie integracji transportu kolejowego i komunikacji autobusowej. Przewoźnicy 
zadeklarowali wówczas rozwój kooperacji w zakresie koordynacji oferty przewozowej oraz ułatwień 
w kupnie biletów. Do tej pory podpisano już kilka umów, m.in. z: Polbus-PKS we Wrocławiu czy PKS  
w Ostrowcu Świętokrzyskim. W czerwcu br. do grupy dołączyło także PKS Kamień Pomorski – 
pierwszy przewoźnik spoza grupy sygnatariuszy styczniowego porozumienia. 

 

 

*** 

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. 

Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1800 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu 

roku z usług POLREGIO korzysta prawie 80 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1800 stacjach. Udział firmy w rynku 

kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 27%. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% 

i jeden udział). 
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 Andrzej Piech  
 rzecznik prasowy Oddziału 
 POLREGIO 
 (Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
 Oddział Dolnośląski z siedzibą we Wrocławiu) 
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