
NOWE POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE DO i Z NIEBOROWIC, PILCHOWIC, STANICY. 

NOWY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DO i Z RACIBORZA. 

 
 

 Szanowni Państwo. 

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w odpowiedzi na liczne wnioski podróżnych z terenu 

Gminy Pilchowice już niebawem we współpracy z PKS Racibórz będziemy obsługiwać wspólnie 

komunikację autobusową w relacji Gliwice – Nieborowice – Pilchowice – Stanica – (Rudy – Racibórz). 

 Rozkład jazdy został skonstruowany tak, aby połączenia z Gliwic do i z Gminy Pilchowice 

odbywały się w takcie co około jedną godzinę w dni robocze (także w okresie ferii i wakacji), część 

kursów będzie wykonywana także w soboty i niedziele. 

 Zalety nowego rozwiązania komunikacyjnego: 

1. Wzajemne honorowanie biletów miesięcznych w autobusach GTV BUS i PKS Racibórz. 

Podróżny, który nabędzie bilet „TAM” w firmie GTV BUS oraz „POWRÓT” w firmie PKS 

Racibórz może bez przeszkód podróżować autobusami jednej i drugiej firmy we wszystkie dni 

tygodnia. 

2. Bilety jednorazowe i miesięczne firmy GTV BUS oraz PKS Racibórz można bez problemu 

nabyć w kasie firmy GTV BUS w Gliwicach na dworcu PKP ul. Bohaterów Getta 

Warszawskiego (hol dawnego dworca PKS) w godzinach od 7.00 do 16.00 – w dni robocze od 

poniedziałku do piątku. Bilety miesięczne na miesiąc wrzesień b.r. będzie można nabywać w 

naszej kasie od 18 sierpnia. 

3. Dodatkowym atutem dla podróżnych posiadających bilety jednorazowe i miesięczne będzie 

możliwość bezpłatnej przesiadki w Gliwicach na autobusy firmy GTV BUS jadące w kierunku 

strefy ekonomicznej w Gliwicach, Brzezinki, w kierunku ulicy Toszeckiej do Czechowic (teren 

przesiadki obejmuje teren administracyjny miasta Gliwice). 

4. Zwiększona zostanie częstotliwość połączeń w kierunku Nieborowic, Pilchowic i Stanicy. 

5. W biurze obsługi podróżnego firmy GTV BUS na dworcu PKP w Gliwicach można uzyskać 

pełne informacje o przebiegu kursów autobusów GTV BUS oraz PKS Racibórz, taryfie 

cenowej, ewentualnych opóźnieniach i zmianach komunikacyjnych (w godzinach od 4.00 do 

17.00).  

Informacja o kursach jest udziela także telefonicznie od godziny 4.00 do 20.00 pod numerem 

telefonów: +608-531-075 GTV BUS lub (032) 415 32 57 PKS Racibórz. 

6. Zapraszamy także do aktywnego uczestnictwa na naszych portalach społecznościowych FB 

https://web.facebook.com/komunikacja.lokalna.gtvbus/ oraz https://web.facebook.com/pksraciborz/ 

oraz na nasze strony internetowe. 

 

DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI KURSÓW: 30 sierpnia 2017r. 

 

W imieniu firmy GTV BUS oraz PKS Racibórz zapraszamy do korzystania z naszej wspólnej oferty 

przewozowej. 

https://web.facebook.com/komunikacja.lokalna.gtvbus/
https://web.facebook.com/pksraciborz/

