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Nowe połączenia
do Gliwic i Rybnika

Od 12 lutego 2022 r.  
w miejsce linii nr 60 Metrolinia nr M104,  
również w weekendy

Nowa linia autobusowa 
z Centrum Przesiadkowego 
w Wilczy do Rybnika 
(Plac Wolności) 

od 7 lutego 
2022 r.

więcej  
na stronach 6-7

34 RYBNIK
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Pamięć o TragediiTragedii Górnośląskiej 
wciąż żywa
Jak co roku w gminie Pilchowi-
ce odbyły się uroczystości upa-
miętniające tragiczne wydarzenia 
z 1945 roku. W przededniu uroczy-
stej mszy świętej, pod pomnikami 
w Pilchowicach i Stanicy, delega-
cje samorządowców złożyły sym-
boliczne wiązanki kwiatów i zapa-
liły znicze.

Tak też było 30 stycznia 2022 r. 
przed pomnikiem na cmentarzu w 
Żernicy. W tym miejscu zebrali się lu-
dzie, którzy dbają, by pamięć o tam-
tych tragicznych dniach nie poszła 
w zapomnienie. Byli między innymi: 
Maciej Gogulla, wójt gminy Pilchowi-
ce wraz z Krzysztofem Waniczkiem, 
przewodniczącym Rady Gminy, Wal-
demar Dombek, starosta powiatu gli-
wickiego, Bartłomiej Kowalski, radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego 
i Paweł Szkatuła reprezentujący po-
sła Jarosława Gonciarza, a także 
gminni radni i sołtysi. Wspólną mo-
dlitwę poprowadził ks. Marek Winiar-
ski, proboszcz żernickiej parafii.

Tradycyjnie odbyła się także uro-
czysta msza święta w Żernickim 
kościele, podczas której wręczono 
Pozłacane Gwoździe – wyróżnienia 
dla znaczących osobowości, które 
m. in. dbają o zachowanie w pamię-
ci potomnych tragicznych wydarzeń 
z 1945 roku. W tym roku wyróżnieni 
zostali: dr Dariusz Węgrzyn z IPN 
w Katowicach, który prowadzi ba-
dania nad historią Górnego Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego, twórca 
bazy danych osób deportowanych 
do ZSRR z Górnego Śląska w 1945 
roku, Gertruda Treiber, mieszkanka 
sołectwa Żernica oraz ksiądz biskup 
Jan Wieczorek.

Marszałek 
województwa 
z wizytą  
w Wilczy
4 stycznia 2022 r. w Wilczy gościł 
Jakub Chełstowski, marszałek wo-
jewództwa śląskiego. Okazją do 
wizyty było spotkanie samorzą-
dowców miast i gmin powiatu gli-
wickiego. 

Tradycją jest, że samorządowcy 
naszego powiatu spotykają się, by 
rozmawiać o bieżących sprawach 
swoich gmin i wymieniać się do-
świadczeniami. Tym razem obra-
dowano w szerszym gronie, oprócz 
marszałka województwa śląskiego 
obecni byli: Izabela Domogała – 

członek zarządu województwa ślą-
skiego, Jarosław Gonciarz – poseł 
na Sejm RP, Bartłomiej Kowalski 
– radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego oraz Zbigniew Tabor, dyrek-
tor Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach i Aleksandra Wielgosz, 

dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Gliwicach. 

Spotkanie było okazją do rozmów 
miedzy innymi na temat planów inwe-
stycyjnych samorządu województwa 
śląskiego, w szczególności drogo-
wych.
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Rekrutacja  
do przedszkoli 
Marzec będzie dla wielu rodziców 
czasem podjęcia decyzji o zapi-
saniu dziecka do przedszkola. 
Warto zatem wiedzieć, jak wy-
gląda harmonogram rekrutacji 
na rok szkolny 2022/2023:

• 28.02.2022 r. – 09.03.2022 r. 
– składanie deklaracji o konty-
nuowaniu wychowania przed-
szkolnego przez rodziców dzie-
ci, które już uczęszczają do 
przedszkola

• 14.03.2022 r. – 30.03.2022 r. 
– składanie wniosków o przyję-
cie do przedszkola wraz z nie-
zbędnymi dokumentami przez 
rodziców dzieci, które jeszcze 
nie uczęszczają do przedszkola 

• 31.03.2022 r. – 21.04.2022 r. 
– postępowanie rekrutacyjne 
zakończone podaniem do pu-
blicznej wiadomości listy kandy-
datów przyjętych i nieprzyjętych 
do przedszkola

• 26.04.2022 r. – 30.05.2022 r. 
– uzupełniające postępowanie 
rekrutacyjne (jeśli placówka bę-
dzie dysponować wolnymi miej-
scami). 
Szczegółowe informacje doty-

czące rekrutacji oraz druki wnio-
sków można otrzymać w placów-
kach oświatowych naszej gminy.

Szczepienia 
w gminie
Punkt szczepień jest czynny w każ-
dy: 

WTOREK  
od 10:00 do 14:00 

i 
PIĄTEK  

od 14:00 do 18:00

Nie obowiązuje konieczność 
wcześniejszej rejestracji.

W punkcie można przyjąć 1-szą, 
2-gą oraz przypominającą dawkę. 

Dawka przypominająca podawa-
na jest osobom powyżej 12 roku życia 
z zachowaniem odstępu co najmniej 
5 miesięcy po ukończeniu dwu-
dawkowego schematu szczepienia  
p/Covid 19 lub w odstępie co najmniej  
2 miesięcy po szczepieniu preparatem 
jednodawkowym Vaccine Janssen.

Przed szczepieniem należy wypełnić:
1. kwestionariusz wstępnego wywia-

du przesiewowego przed szcze-
pieniem osoby dorosłej przeciw 
Covid 19 (wersja z 7.06.2021)

2. kwestionariusz wstępnego wywia-
du przesiewowego przed szcze-
pieniem osoby małoletniej prze-
ciw Covid 19 (wersja z 7.06.2021)

3. kwestionariusz wstępnego wy-

wiadu przesiewowego przed 
szczepieniem dziecka w wieku 
5-11 lat przeciw Covid 19 (wersja 
z 9.12.2021).

Dla dzieci w wieku 5-11 lat obowią-
zuje schemat dwudawkowy szcze-
pienia podawany w odstępie 21 dni 
w wyznaczonych  terminach:
• 22.02.2022 r., 15.03.2022 r.
• 05.04.2022 r., 26.04.2022 r.

Rejestracja na szczepienie moż-
liwa jest (obowiązkowa dla dzieci 
w wieku 5-11 lat): 

• w punkcie w godzinach pracy 
punktu,

• poprzez Internetowe Konto 
Pacjenta,

• przez e-rejestrację na  
www.pacjent.gov.pl
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Dodatek 
osłonowy 
4 stycznia 2022 r. weszła w życie 
ustawa o dodatku osłonowym. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pilchowicach z siedzibą w Nie-
borowicach przy ul. Głównej 52 
przyjmuje wnioski związane z tzw. 
dodatkiem osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje 
gospodarstwu domowemu, którego 
przeciętne miesięczne dochody w 
rozumieniu ustawy o świadczeniach 
rodzinnych nie przekraczają 2100 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym 
albo 1500 zł na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym. Wysokość 
dodatku osłonowego zależy od liczby 
członków gospodarstwa domowego 
oraz źródła ogrzewania mieszkania.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o dodatku osłonowym oraz Rozpo-
rządzenie Ministra Klimatu i Środowi-
ska z dnia 3 stycznia 2022 r. w spra-
wie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
osłonowego.

W przypadku gdy wniosek o wy-
płatę dodatku osłonowego dla gospo-
darstwa domowego wieloosobowego 
złoży więcej niż jedna osoba, doda-
tek ten przyznawany jest wniosko-
dawcy, który złożył taki wniosek jako 
pierwszy.

Przyjmuje się, że jedna osoba 
może wchodzić w skład tylko jednego 
gospodarstwa domowego.
Wysokość dopłat w skali roku 
w ramach dodatku osłonowego
• Jednoosobowe gospodar-

stwo domowe otrzyma rocznie 

400/500 zł (w zależności od 
źródła ogrzewania) przy założe-
niu, że dochód nie przekroczy 
2100 złotych.

• Gospodarstwo 2-3 osobowe 
otrzyma rocznie 600/750 zł (w za-
leżności od źródła ogrzewania) 
i przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę.

• Gospodarstwo 4-5 osobowe 
otrzyma rocznie 850 zł/1062,50 zł 
(zależnie od źródła ogrzewania) 
przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę.

• Gospodarstwo 6-osobowe 
i większe otrzyma rocznie 1150 zł/ 
1437,50 zł przy założeniu, że do-
chód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę.
Wyższy dodatek osłonowy 

może otrzymać gospodarstwo, jeśli 
jego głównym źródłem ogrzewania 
jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia wę-
glowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane węglem lub paliwami 
węglopochodnymi. 

W przypadku dodatku osłonowe-
go obowiązywać będzie tzw. zasada 
złotówka za złotówkę. Oznacza to, 
że dodatek ten będzie przyznawa-
ny nawet po przekroczeniu kryte-
rium dochodowego, a kwota dodatku 
będzie pomniejszana o kwotę tego 
przekroczenia. W przypadku gdy 
ustalona wysokość dodatku osłono-
wego jest niższa niż 20 zł dodatek 
nie przysługuje.
Kiedy należy złożyć wniosek o do-
datek osłonowy? 

Aby otrzymać dodatek osłonowy 
należy złożyć wniosek do 31 paź-
dziernika 2022 roku.

Kiedy będzie wypłata dodatku 
osłonowego?

Wypłata dodatków zostanie reali-
zowana w 2022 r. w dwóch równych 
ratach, tj. do 31 marca i do 2 grud-
nia.

Ci, którzy nie złożą wniosku do 
końca stycznia 2022 r., nadal będą 
mogli ubiegać się o wsparcie. Wów-
czas muszą złożyć wniosek do 
31 października 2022 r. W tym przy-
padku wypłata 100 proc. dodatku 
zostanie zrealizowana do 2 grudnia 
2022 r.

Jak złożyć wniosek o dodatek 
osłonowy?
Wnioski można składać:
• elektronicznie – od stycznia 

2022 r. do 31 października 2022 r. 
podpisane za pomocą kwalifiko-
wanego podpisu elektronicznego 
lub uwierzytelnione z wykorzysta-
niem profilu zaufanego

• tradycyjnie (papierowo) – od stycz-
nia 2022 r. do 31 października 
2022 r. w siedzibie Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym 
wypełnieniu druku wniosku 
Prosimy: wpisz w druk wniosku ad-
res poczty elektronicznej – na wska-
zany we wniosku adres poczty 
elektronicznej będzie wysłana 
informacja o przyznaniu dodat-
ku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpli-
wości prosimy o kontakt telefo-
niczny pod numerem 730179561.

Wnioski złożone po 31 październi-
ka 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Papierowe druki wniosków do-
stępne na stronie internetowej:  
https://pilchowice.pl/dodatek-oslono-
wy/

OPS Pilchowice
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Ważne zmiany w 500+
Od 2022 roku rodziców, którzy ko-
rzystają ze wsparcia z rządowego 
programu 500+, czekają duże zmia-
ny. Wprawdzie jego podstawowe 
założenia zostaną takie same jak 
dotąd – świadczenie będzie przy-
sługiwać na każde dziecko w wieku 
do 18 lat i będzie niezależne od kry-
terium dochodowego, ale to w ZUS, 
a nie w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Pilchowicach będą załatwiać 
związane z tym formalności. 

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Pilchowicach będzie wypła-
cać świadczenia wychowawcze do 
31 maja 2022 r. na podstawie wnio-
sków złożonych do 31.12.2021 r., 
natomiast od 1.01.2022 r. FORMAL-
NOŚCI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZE-
NIAMI ZAŁATWIA JUŻ ZUS.

Wniosek o 500+ na nowonaro-
dzone dziecko w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 roku ZUS bę-
dzie wypłacać na bieżąco przyznane 
przez siebie wsparcia. – To oznacza, 
że np. rodzice, których dzieci przyjdą 
na świat po 1 stycznia 2022 r., będą 

składać wniosek do ZUS, choć bę-
dzie jeszcze trwał okres świadcze-
niowy obsługiwany przez jednostki 
samorządu. Podobnie będzie w przy-
padku tych osób, które z różnych po-
wodów nie zgłosiły się po świadcze-
nie do ośrodka pomocy społecznej 
do końca grudnia 2021 r. 

Wniosek o 500+ na 2022 r.
Jednocześnie od 1 lutego 2022 

roku ZUS rozpoczął przyjmować 
wnioski od wszystkich rodziców na 
okres świadczeniowy 2022/2023 
i  będzie wypłacał świadczenie.

Wnioski o 500+ tylko przez 
internet

Wniosek i załączniki do wniosku 
są składane wyłącznie w postaci 
elektronicznej za pomocą:
• profilu informacyjnego utworzo-

nego w systemie teleinformatycz-
nym udostępnionym przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, zwa-
nego dalej „profilem informacyj-
nym”;

• systemu teleinformatycznego 
banków krajowych oraz spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kre-

dytowych świadczących usługi 
drogą elektroniczną spełniających 
wymogi określone w informacji 
zamieszczonej na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych;

• systemu teleinformatycznego 
utworzonego przez ministra wła-
ściwego do spraw rodziny.
Osobie składającej wniosek i za-

łączniki do wniosku, która nie posia-
da profilu informacyjnego, profil ten 
zakłada Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw rodziny w informacji 
zamieszczonej na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych może wskazać 
inne niż określone w ustawie syste-
my teleinformatyczne, za pomocą 
których mogą być składane wnioski 
i  załączniki do wniosku.

OPS Pilchowice

Inicjatywa  
samorządowa 
Inicjatywa samorządowa to pro-
gram realizowany we współpracy 
gmin i powiatu. W ramach tego 
programu, corocznie gminy mogą 
składać wnioski zgłaszając kon-

kretne zadania do realizacji, które 
najczęściej związane są z budową 
chodników, czy przebudową dróg 
powiatowych. 

Co istotne, we wniosku wskazu-
ję się wysokość pomocy finansowej 
jaką gmina udzielić może Powiatowi 
Gliwickiemu w formie dotacji celo-
wej na realizację zgłoszonego zada-
nia. W przypadku Gminy Pilchowice 

w ostatnich latach wysokość takiego 
dofinansowania dla Powiatu Gliwic-
kiego wynosiła 50 % kosztów reali-
zacji danego zadania. O przyjęciu 
do realizacji konkretnych zadań jakie 
zgłaszają gminy decyduje Zarząd Po-
wiatu Gliwickiego.

W tegorocznej edycji Gmina Pil-
chowice zgłosiła do Inicjatywy Samo-
rządowej następujące zadania (nowe 
zadania):
- projekt i budowa chodnika w cią-

gu drogi powiatowej ul. Smolnic-
kiej w Leboszowicach,  deklarowa-
na pomoc finansowa: 200.000,00 zł

- koncepcja przebudowy skrzyżo-
wania ul. Gliwickiej, ul. Szafran-
ka, ul. Powstańców Śl. w Żerni-
cy, deklarowana pomoc finansowa: 
50.000,00 zł

- budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej ul. Górniczej w Żerni-
cy, deklarowana pomoc finansowa: 
1.000.000,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej 
nr 2924S ul. Górnicza w Stani-
cy – dokumentacja projektowa 
deklarowana pomoc finansowa: 
100.000,00 zł.

Przebudowa skrzyżowania ul. Olchowej, Szafranka i Gliwickiej w Żernicy – zadanie, 
które w 2019 roku wykonano w ramach inicjatywy samorządowej
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Kierunek Rybnik
Po wielu latach starań mamy to! 

Bezpośrednie połączenie z Rybni-
kiem poprzez nasze nowe centrum 
przesiadkowe w Wilczy. Wielkie sło-
wa podziękowania dla prezydenta 
Rybnika Piotr Kuczery, prezydenta 
Gliwic Adama Neumanna oraz jego 
zastępcy Mariusza Śpiewoka, a także 
Grzegorza Kwitka członka zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii. Bez doskonałej współpracy na-
szych samorządów nie byłoby tego 
sukcesu – mówi Maciej Gogulla, wójt 
Pilchowic.

Utworzenie linii jest efektem 
podpisanego 3 lutego 2022 r. poro-
zumienia międzygminnego z gmi-
ną Pilchowice, sygnowanego przez 
prezydenta Rybnika Piotra Kuczerę 
i wójta Pilchowic Macieja Gogullę. Na 
razie umowa obowiązywać będzie do 
końca tego roku.

– Nowe połączenie jest odpowie-
dzią na prośby mieszkańców – pod-
kreśla Piotr Kuczera, prezydent Ryb-
nika – z jednej strony mamy sygnały 
o potrzebie dojazdu do Gliwic. Takie 
głosy słychać choćby ze strony stu-
dentów, ale nie tylko. Z drugiej stro-
ny Rybnik jest też celem podróży dla 
mieszkańców Pilchowic, co widać na 
przykład po wnioskach, które dosta-
jemy ze szkół średnich – przekonuje 
prezydent.

Podobnie uważa wójt Pilchowic:
– Długo oczekiwane połącze-

nie autobusowe łączące gminę Pil-
chowice z Rybnikiem to rozwiąza-
nie satysfakcjonujące obie strony 
– mówi Maciej Gogulla. – Z jednej 

strony przesiadka w naszym nowym 
centrum przesiadkowym w Wilczy 
usprawni rybniczanom dojazd do Gli-
wic, z drugiej zaś dla wielu mieszkań-
ców obu gmin będzie znaczącym uła-
twianiem w codziennych dojazdach, 
na przykład do pracy czy szkoły – do-
daje wójt.

Nowa oferta została skrojona 
pod najważniejsze potrzeby, dlatego 
w godzinach porannych kursy będą 
częstsze, zaś w porze popołudniowej 
zachowano równy, dwugodzinny takt. 
Opracowując rozkład jazdy przepro-

wadzono analizy ruchu samochodo-
wego, dzięki czemu kursy ułożone są 
tak, aby rozkład odpowiadał godzi-
nom o największym ruchu. Oczywi-
ście sytuacja będzie na bieżąco mo-
nitorowana, by w jak najpełniejszym 
stopniu odpowiedzieć na potrzeby 
pasażerów.

Przystanki  
na trasie autobusu:
1. Wilcza Centrum Przesiadkowe
2. Ochojec Centrum
3. Golejów Skrzyżowanie
4. Rybnicka Kuźnia Elektrownia

5. Rybnicka Kuźnia Osiedle
6. Maroko Nowiny Góreckiego
7. Maroko Nowiny Budowlanych
8. Dworzec
9. Kampus
10. Plac Wolności

Rozkład jazdy linii nr 34  
relacji Rybnik – Wilcza 

Linia ta funkcjonować będzie od 
poniedziałku do piątku w stałych go-
dzinach. Łącznie w trakcie dnia od-
będzie się 7 kursów, a mieszkańcy 
gminy bezpośrednim połączeniem 
dojadą nie tylko do głównego Dworca 
Komunikacji Miejskiej w Rybniku, ale 
będą mogli wysiąść na przystankach 
w okolicach strefy ekonomicznej, 
Elektrowni, Osiedla Nowiny, Kampu-
su, czy Placu Wolności. 

Gmina Pilchowice będzie partycy-
pować w kosztach funkcjonowania tej 
linii na swoim terenie.

Rybnik

WILCZA 
Centrum Przesiadkowe

Centrum przesiadkowe w Wilczy, spotkanie w czerwcu 2021 r., od lewej: Mariusz Śpie-
wok -  zastępca prezydenta Gliwic, Maciej Gogulla - wójt Pilchowic, Piotr Kuczera - pre-
zydent Rybnika i Grzegorz Kwitek - członek zarządu GZM.
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Autobusem do Gliwic przez 7 dni w tygodniu

Ruszyła Metrolinia
2 września 2019 roku uruchomio-

na została linia autobusowa, nr 60 
relacji Stanica - Pilchowice - Wilcza 
- Nieborowice - Gliwice Centrum  
- Gliwice Żernicki. Powstała dzię-
ki bardzo dobrej współpracy miasta 
Gliwice i gminy Pilchowice, które 
wspólnie finansują jej utrzymanie. 
Dzięki funkcjonowaniu tej linii miesz-
kańcy naszej gminy mogą szybko, 
bezpiecznie i komfortowo dojechać 
do szkoły, czy pracy. Aktualnie auto-
bus od poniedziałku do piątku wyko-
nuje 17 kursów w ciągu dnia, odjazdy 
z przystanków odbywają się co go-
dzinę. 

Ale to zmienia się od 12 lutego 
2022 roku. Linię nr 60 zastępuje 
Metrolinia nr M104, która funk-
cjonować będzie od poniedziałku 
do niedzieli - przez 7 dni w tygo-
dniu. 

W dni robocze przewidziano 
31 kursów, natomiast w weekendy 
20. To kolejne korzyści dla mieszkań-

ców wynikające z członkostwa gminy 
Pilchowice w Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii.

Linie metropolitarne to system 
połączeń autobusowych realizo-
wanych przez Zarząd Transportu 
Metropolitarnego, który  organizuje 
komunikację na terenie Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii. To 
połączenia, które w istocie mają 
ułatwić przemieszczanie się na te-

renie metropolii. 
Ich wdrożenie 
podzielono na 

3 etapy, które razem tworzą jeden 
system. 

W pierwszym etapie uruchomio-
no linie podstawowe, które obsłu-
gują duże miasta. Drugi etap miał 
charakter integrujący poszczegól-
ne obszary metropolii, a trzeci po-
lega na zwiększeniu dostępności 
do wszystkich metrolinii wcześniej 
wprowadzonych. Linie metropolitar-
ne zwiększają dostępność komuni-
kacji publicznej, a samo podróżowa-
nie dzięki nim staje się sprawniejsze 
i wygodniejsze.

Rozkład jazdy obowiązujący od 12 lutego 2022 roku - godziny odjazdu w kierunku Gliwic
Centrum przesiadkowe 
w Stanicy - dni robocze
4:27; 4:57; 5:26; 5:56; 6:26, 
6:46; 6:56; 8:26; 8:56; 9:26; 
10:26; 11:26; 12:26; 13:26; 
14:26; 14:56; 15:26; 15:56; 
16:26; 16:56; 17:26; 17:56; 
18:26; 18:56; 19:50; 20:50; 
21:50; 22:50; 23:50

Centrum przesiadko-
we w Stanicy - soboty, 
niedziele i świeta
4:50; 5:50; 6:50; 7:50; 8:50; 
9:50; 10:50; 11:50; 12:50; 
13:50; 14:50; 15:50; 16:50; 
17:50; 18:50; 19:50; 20:50; 
21:50; 22:50; 23:50

Centrum przesiadkowe 
w Wilczy - dni robocze
4:35; 5:05; 5:35; 6:05; 6:35; 
6:55; 7:05; 7:35; 8:05; 8:35; 
9:05; 9:35; 10:35; 11:35; 12:35; 
13:35; 14:35; 15:05; 15:35; 
16:05; 16:35; 17:05; 17:35; 
18:05; 18:35; 19:05; 19:58; 
20:58; 21:58; 22:58; 23:58

Centrum przesiadkowe  
w Wilczy - soboty,  
niedziele i święta
4:58; 5:58; 6:58; 7:58; 8:58; 
9:58; 10:58; 11:58; 12:58; 
13:58; 14:58; 15:58; 16:58; 
17:58; 18:58; 19:58; 20:58; 
21:58; 22:58; 23:58

Uruchomienie metropolitalnej linii M104 jest realizacją jednego 
z naszych głównych celów strategicznych. Dzięki M104 znacz-
na część mieszkańców gminy Pilchowice zyskuje bezpośred-
nie i szybkie połączenie komunikacyjne z Gliwicami. Uważam, 
że nowa linia będzie cieszyć się dużą popularnością również 
wśród niektórych mieszkańców Gliwic i Rybni-
ka, albowiem dzięki nowo wybudowanemu 
centrum przesiadkowemu na Wilczy, staje 
się ona de facto elementem bardzo ko-
rzystnego i wygodnego połączenia pomię-
dzy tymi dwoma miastami.

Maciej Gogulla
wójt gminy Pilchowice
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Budżet gminy na 2022 rok

Nasze plany na 2022 rok

BUDŻET NA 2022 ROK TO:
• dwukrotność dochodów i wydatków z 2015 roku
• Fundusz Sołecki wynoszący ponad 0,5 mln zł, który zakłada re-

alizację zadań zgłoszonych i przegłosowanych na wrześniowych 
zebraniach wiejskich

• ponad 9 mln zł dofinansowania ze środków zewnętrznych
• system gospodarki odpadami komunalny-

mi w którym: DOCHODY = WYDATKI 
Zgodnie z przepisami dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi są przeznaczone tylko i wyłącznie na wy-
datki związane z funkcjonowaniem tego systemu.

Z całą pewnością opracowanie 
tegorocznego budżetu nie nale-
żało do rzeczy łatwych. Z jednej 
strony nowe reguły ustalania kwo-
ty udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych, który jest naj-
ważniejszym źródłem dochodów 
gminy, z drugiej rosnące wydatki 
bieżące związane z podwyżką 
cen za energię elektryczną, czy 
paliwo gazowe. 

Znaczny wzrost inflacji ma 
istotny wpływ nie tylko na wydatki 
bieżące związane m. in. z utrzy-
maniem gminnych obiektów, ale 
także na możliwości inwestycyjne 
związane z przebudową dróg, mo-
dernizacją naszych obiektów, czy 
budową nowych. Mimo wszystko 
w dalszym ciągu będziemy dążyć 
do rozwoju naszej gminy przez 
realizację poszczególnych zadań, 
a w tym wielu ciekawych inwesty-
cji. W tegorocznym budżecie na 
inwestycje przeznaczyliśmy pra-
wie 13 mln zł, co stanowi 18 % wy-
datków ogółem. 

Mateusz Tkocz  
skarbnik gminy Pilchowice

1. Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej, ul. Smolnicka w Leboszowicach – zadanie zgłoszone do 
inicjatywy samorządowej. Wartość: 200.000,00 zł

2. Przebudowa drogi pieszo-rowerowej boczna ul. Smolnickiej w Leboszowicach. Wartość: 280.000,00 zł z tego: 
30.000,00 z Funduszu Sołeckiego

3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Wiejskiej w Leboszowicach. W ramacj Programu Inwestycji Strategicz-
nych. Wartość: 700.000,00 zł
Dofinansowanie: 665.000,00 zł, Wkład własny: 35.000,00 zł. 

Planujemy m.in. realizację takich przedsięwzięć jak:
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Przebudowa drogi gminnej – boczna 
ul. Rybnickiej w Wilczy, Nawierzch-
nia: kostka brukowa
Wartość: 350.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej,  
ul. Gliwicka w Wilczy – Etapy 1 i 3.
Wartość: 700.000,00 zł
Etapy 1 i 2 Dofinansowane z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg: 
807.264,08 zł (wpływ w 2021 r.)

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Górnicza w Żernicy. Zadanie zgłoszone do inicjatywy samorzą-
dowej. Wartość: 1.026.250,00 zł

2. Koncepcja przebudowy skrzyżowania ul. Gliwickiej, ul. Szafranka, ul. Powstańców Śl. w Żernicy.  
Zadanie zgłoszone do inicjatywy samorządowej. Wartość: 50.000,00 zł

3. Przebudowa ul. Wrzosowej w Żernicy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość: 500.000,00 zł
Dofinansowanie: 475.000,00 zł, Wkład własny: 25.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej,  
ul. Polna w Pilchowicach
Wartość: 650.000,00 zł

Planujemy m.in. realizację takich przedsięwzięć jak:
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1. Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej ul. Górniczej w Stanicy.
Zadanie realizowane w ramach inicjatywy samorządowej
Wartość: 100.000,00 zł

2. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Lipowej i ul. Wielopolskiej w Stanicy w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych.
Wartość: 2.500.000,00 zł. Dofinansowanie: 2.375.000,00 zł, wkład własny: 125.000,00 zł

Inwestycje związane z oświatą
• Budowa przedszkola w Stanicy w ramach Programu Inwestycji Strate-

gicznych. Wartość inwestycji: 6.500.000,00 zł 
Wkład własny: 975.000,00 zł 
Okres realizacji: 2022-2023

• Modernizacja kotłowni w ZSP Wilcza 
Wartość: 150.000,00 zł

• Odbudowa drogi pożarowej wokół 
ZSP Pilchowice 
Wartość: 150.000,00 zł

• Wymiana nawierzchni na placu za-
baw przy ZSP Żernica 
Wartość: 150.000,00 zł

Lokalizacja nowego 
przedszkola w Stanicy

Planujemy m.in. realizację takich przedsięwzięć jak:
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Projekt zagospodarowania terenu przed obiektem rekreacyjnym przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej
Przedsięwzięcie ujęte w Funduszu Sołeckim.
Wartość: 29.364,62 zł

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nieborowicach  
– etap I.

Wartość: 300.000,00 zł
z tego: 80.000,00 zł z Funduszu Sołeckiego.

Inne Inwestycje kubaturowe i związane z działalnością sportową
• Budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach. Wartość: 2.000.000,00 zł
• Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Dolna Wieś w Pilchowicach. Wartość: 1.500.076,85 zł
• Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS Victoria Pilchowice. Wartość: 1.000.000,00
• Przebudowa boiska LKS Naprzód Żernica. Wartość: 800.000,00 zł

Planujemy m.in. realizację takich przedsięwzięć jak:
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30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zebraliśmy 29 574,98 zł!!!
Mimo bardzo niesprzyjających warunków pogodowych i różnym przeciwnościom losu – jakimi były m.in. braki 
w dostawie energii elektrycznej i internetu – udało nam się z sukcesem zrealizować 30. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Dzięki kwestującym wolontariuszom, puszkom stacjonarnym, eSkarbonce i aukcjom na 
Allegro zebraliśmy 29 574,98 zł!!! (stan na 1.02.2022 r.).

Ta kwota na pewno ulegnie zwięk-
szeniu, bowiem wciąż trwają nasze 
aukcje na Allegro. Ostatnie kończą 
się 14 lutego br. I już teraz wiemy, 
że pobiliśmy rekord z zeszłego roku!!! 

A to wszystko dzięki Wam – ludziom 
dobrej woli, naszym Wolontariuszom, 
Sponsorom, Partnerom, Darczyń-
com i wszystkim, którzy nas wspierali 
w jakikolwiek sposób – nie jesteśmy 
w stanie wymienić wszystkich ser-
decznych nam osób, firm, instytucji, 
organizacji. DZIĘKUJEMY!!!

Nasze orkiestrowe działania roz-
poczęły się już w grudniu 2021 r. 
Wtedy ruszyły nasze aukcje na Al-
legro, których wystawiliśmy ok. 150. 
W 20 punktach naszej Gminy i ościen-
nych miejscowości stały stacjonarne 
puszki, a w dzień Finału kwestowało 
z nami 23 wolontariuszy. Finał na-
szego gminnego grania miał miejsce 
w Domu Kultury w Żernicy. Na sce-

nie odbywały się koncerty wokalne 
i gitarowe. W tym roku miały miejsce 
także imprezy towarzyszące: Tur-
niej FIFA w Domu Kultury w Wilczy, 
Turniej piłkarski młodzików na Hali 
w ZSP w Pilchowicach oraz warszta-
ty plastyczne i teatralne w Pracowni 
Działań Twórczych w Domu Kultury 
w Żernicy.

Całkowity dochód z wydarzenia zasili 
cel 30. Finału WOŚP. A tegoroczna 
zbiórka ma na celu zapewnienie naj-
wyższych standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci.

SZCZEGÓŁY 30. Finału WOŚP na 
stronie www.gok.pilchowice.pl

Monika Kustra-Polak 
GOK Pilchowice 

Sztab 5902


