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Gliwice solidarne z Ukrainą

Miasto Gliwice koordynuje działania pomocowe dla obywateli Ukrainy
przyjeżdżających do naszego miasta:

• Utworzono Miejski Punkt Pomocy Ukrainie, koordynowany przez Centrum Inicjatyw
Społecznych (ul. Studzienna 6).

• Uruchomiono Gliwicką Bazę Wsparcia, koordynowaną przez Centrum 3.0.

• Utworzono bazę tymczasowych miejsc zamieszkania dla obywateli Ukrainy.

• Trwa Miejska Zbiórka Darów w Arenie Gliwice, koordynowana przez Stowarzyszenie
GTW.

• Pracownicy PUP-u aktywnie szukają pracy dla Ukraińców na terenie Gliwic i powiatu
gliwickiego.

• Dzieci z Ukrainy, które przyjeżdżają obecnie do Gliwic, mogą nieodpłatnie uczęszczać
do miejskich przedszkoli i uczyć się w publicznych szkołach.

• Informacje dotyczące pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy.

• Zapewniono bezpłatny transport dla uchodźców z Ukrainy. Obywatele Ukrainy mogą
bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego
(ZTM). Bezpłatne przejazdy dla uchodźców wojennych z Ukrainy obowiązują również
w pociągach Kolei Śląskich.
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Prezydent Gliwic zarządzeniem organizacyjnym nr 10/22 z dnia 28 lutego 2022 r. powołał  zespół zadaniowy do spraw zabezpieczenia potrzeb uchodźców 
przebywających na terenie miasta Gliwice, który koordynuje działania w zakresie wszelkich obszarów związanych z pomocą humanitarną.

Zespół zadaniowy ds. zabezpieczenia potrzeb uchodźców



Systemowe działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

Trwają prace związane z projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Negocjowane jest porozumienie Wojewody Śląskiego z Miastem Gliwice na pokrycie
kosztów związanych z udzielanym wsparciem dla uchodźców.

Miasto Gliwice uruchomiło rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny,
które zostaną przeznaczone na wydatki związane z przybywającymi do Gliwic
uchodźcami z Ukrainy.

Darowizny można wpłacać na następujący rachunek:

Numer rachunku: 49 1160 2202 0000 0005 1968 7704

Odbiorca: Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Tytuł przelewu: Darowizna

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

Numer rachunku: IBAN: PL49 1160 2202 0000 0005 1968 7704

Numer BIC (Swift): BIGBPLPW



Koordynacja działań w związku z sytuacją na Ukrainie

Regularne konferencje starostów i prezydentów miast na prawach
powiatu z Wojewodą Śląskim.

Regularne odprawy miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Uzgodniono wraz z Zarządcą Dworca PKP w Gliwicach, Policją
i Strażą Miejską procedurę reagowania w sytuacji pojawienia się
na dworcu uchodźców potrzebujących pomocy.

Wojewoda Śląski na bieżąco określa procedury, między innymi
dla Straży Pożarnej, transportu uchodźców z punktów recepcyjnych
do miejsc docelowych.



Wydarzenia charytatywne „Gliwice dla Ukrainy” 

4 marca Stacja Artystyczna Rynek zorganizowała na gliwickim Rynku koncert charytatywny wraz z aukcją dzieł sztuki lokalnych artystów. Pieniądze z aukcji
oraz zbiórki podczas koncertu zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom przebywającym w Gliwicach.

6 marca w Cechowni przy ul. Bojkowskiej 35A zorganizowano szereg wydarzeń poświęconych sytuacji na Ukrainie. Odbyły się panele dyskusyjne, prelekcje,
forum wymiany doświadczeń i wiedzy. Zorganizowano również stoiska informacyjne organizacji pozarządowych angażujących się w pomoc uchodźcom

z Ukrainy, Politechniki Śląskiej, Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Narodowego Instytutu Onkologii oraz Miasta Gliwice z najważniejszymi
informacjami w zakresie pomocy.

Organizatorami wydarzenia było Miasto Gliwice, Gliwickie Centrum Naukowo-Technologiczne Cechownia, Stowarzyszenie Nowa Cechownia i Centrum Kultury
Victoria.

Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice



Punkt paszportowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego obciążony

Od końca lutego z każdym dniem rośnie liczba osób
oczekujących na załatwienie sprawy w punkcie
paszportowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z sytuacją w Ukrainie Śląski Urząd Wojewódzki
nie ma możliwości zwiększenia liczby pracowników
w punktach paszportowych.

fot. mat. pras. ŚUW w Katowicach



Bałagan po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Polski Ład wprowadził brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Jednocześnie, aby
wyrównać powstałą stratę, zwiększono kwotę wolną od podatku. W efekcie wszyscy pracownicy zarabiający pow. 5.701 zł
miesięcznie, którzy nie skorzystali z „ulgi dla klasy średniej” oraz wszyscy ci, którzy otrzymują dochody z kilku źródeł (m.in.
pracujący emeryci, osoby zatrudnione na kilku etatach) tracą na Polskim Ładzie.

Na skutek niezadowolenia pracowników, którzy otrzymali wypłaty wynagrodzeń na początku stycznia br. (dotyczyło do głównie
nauczycieli) rząd wprowadził rozporządzenie z dnia 7 stycznia br. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek
na podatek dochodowy.

Na skutek tej regulacji pracodawcy zostali zmuszeni do przeliczenia płac na dwa sposoby: wg zasad obowiązujących w roku
2021 oraz wg Polskiego Ładu, a następnie odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w kwocie niższej.

Jeżeli nie zostaną podjęte kolejne zmiany do Polskiego Ładu, różnicę odroczonego podatku pracownicy pokryją
w rozliczeniu rocznym.

Grafika: https://www.miasta.pl/



Mniejsza subwencja oświatowa dla Gliwic

Miasto Gliwice otrzyma na 2022 r. mniejszą o prawie 1,2 mln zł subwencję oświatową.

Po raz pierwszy po podpisaniu w grudniu ubiegłego roku rozporządzenia MEiN
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego, wprowadzono w lutym tego roku zmianę, polegającą
na obniżeniu wskaźników dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej.

Mniejsza subwencja jest wynikiem decyzji ministra edukacji i nauki Przemysława
Czarnka zmniejszającej od września 2022 liczbę godzin nauki języka niemieckiego
z 3 do 1 godziny tygodniowo dla dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć nauki
języka ze względu na tożsamość narodową.

W Gliwicach jest to 2 895 uczniów szkół podstawowych (23%), 92 dzieci przedszkolnych
i 12 w szkołach niepublicznych (na ok. 32 tys. dzieci i uczniów objętych edukacją).

Fot. pixabay.com



Ruszył nabór do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

1 marca rozpoczął się nabór wniosków do Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego 2023.

Pomysły można zgłaszać do 21 marca.

Pula środków na GBO 2023 wynosi 8 348 000 zł, z tego:

• 7 348 000 zł na projekty realizowane w dzielnicach miasta,

• 1 000 000 zł na zadania ogólnomiejskie.

1 marca wystartowała Gliwicka Platforma Partycypacyjna
DecydujmyMY razem!

Adres platformy:

www.decydujmyrazem.gliwice.pl 



Powołanie pełnomocnika do spraw osób z niepełnosprawnościami

W dniu 17 stycznia Pani Klaudia Bera została powołana na pełnomocnika
Prezydenta Miasta Gliwice do spraw osób z niepełnosprawnościami.

Klaudia Bera od 2008 r. pracuje w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych,
realizując zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, współpracując
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wspierającymi
osoby ze specjalnymi potrzebami.

Do zadań pełnomocnika będzie należało m.in.:

• opracowywanie dokumentów strategicznych oraz diagnoza i monitorowanie
potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

• koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób
z niepełnosprawnościami, zaspokajaniu ich potrzeb oraz aktywizacji społecznej
i zawodowej,

• opiniowanie projektów aktów normatywnych,

• współpraca z Miejską Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Gliwicach i koordynatorami do spraw dostępności,

• podejmowanie interwencji w istotnych dla osób z niepełnosprawnościami sprawach,
będących we właściwości jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice.

Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice



Podsumowanie roku 2021 przez służby mundurowe

24 lutego prezydent Gliwic Adam Neumann oraz jego zastępczyni Ewa Weber wzięli udział

w spotkaniu podsumowującym działania gliwickich służb mundurowych w roku 2021.

Policja: 698 policjantów, 32 196 patroli i 33 541 interwencji, 25 788 wykroczeń. W porównaniu z rokiem

ubiegłym zmniejszyła się liczba wypadków drogowych i związana z nimi liczba rannych i osób, które straciły życie.

Straż pożarna: 4699 interwencji na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego, w tym 3500 miejscowych zagrożeń,

695 pożarów i 504 fałszywe alarmy. W 2021 r. spadła liczba pożarów – w ubiegłym roku było ich 695, a w 2020 r.

817. Gros wyjazdów stanowiły m.in. interwencje dotyczące usuwania skutków porywistych wiatrów (365),

opadów deszczu i dynamicznego przyboru wody (566), wypadków drogowych (592).

Centrum Ratownictwa Gliwice: 4506 zarejestrowanych zgłoszeń (głównie związanych

z podtopieniami, zanieczyszczaniem środowiska i awarią sieci).

Straż Miejska: 18 155 zgłoszeń, w tym 5653 z monitoringu wizyjnego, 13 410 kontroli – głównie na prośbę

mieszkańców, najczęściej z zakresu porządku publicznego, 17 114 ujawnionych wykroczeń, 1600 kontroli kotłów

centralnego ogrzewania.

Garnizon Gliwice: udzielanie wsparcia w zakresie walki z pandemią na rzecz społeczności gliwickiej, w tym:

współpraca ze szpitalami, wsparcie policji, 408 interwencji podjętych w celu usunięcia przedmiotów

niebezpiecznych.

Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice, materiały prasowe służb



Kolejna modernizacja taboru PKM Gliwice

28 lutego na gliwickie ulice wyjechało 10 nowoczesnych,
ekologicznych, zeroemisyjnych, elektrycznych autobusów marki
Volvo.

Gotowe są też stacje ładowania nowych pojazdów
przy ul. Chorzowskiej, Nowy Świat i Czapli.

Autobusy kursują na liniach A4, A4N oraz trasie linii nr 676,
okrężnej, liczącej 28 przystanków.

Zakup nowych autobusów wraz z infrastrukturą kosztował ponad

31,7 mln zł.

Dofinansowanie unijne wyniosło 26,9 mln zł.

W planach dalsze modernizacje - zakup 17 autobusów
hybrydowych. Szacowana wartość to ok. 29,8 mln zł,
dofinansowanie unijne ok. 18,5 mln zł.

Fot. M.Buksa/UM Gliwice



Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa

W dniach 5 – 6 marca w Arenie Gliwice odbyły się 22. Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji, Wnętrz.

Ofertę zaprezentowało 80 wystawców.

Podczas targów przyznano nagrody w kategoriach: Najlepszy Produkt Prezentowany na Targach i Najlepsze Stoisko oraz Nagrody
Śląskiej Izby Budownictwa i Nagrody Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej BenchMan Design w przestrzeni publicznej.
Wyróżnionych zostało osiem firm i podmiotów.

Fot. G.Ożga/UM Gliwice



Grand Prix Polski w Łabędach

12 i 13 lutego w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” rozegrano 6. Grand Prix Polski Weteranów w Tenisie Stołowym i I Memoriał
Wojciecha Waldowskiego - zmarłego w ubiegłym roku znanego zawodnika, reprezentanta Polski, trenera i działacza sportowego.

W rozgrywkach wzięło udział 280 zawodników w 12 kategoriach wiekowych - od 40 lat do 85 lat i więcej, oddzielnie kobiety i mężczyźni.
Organizatorem zawodów był Polski Związek Tenisa Stołowego, Śląski Związek Tenisa Stołowego i KTS Gliwice - partner organizacyjny.

Fot. materiały organizatorów



Święto futbolu w Arenie Gliwice

W dniach 5 – 6 marca w Arenie Gliwice zorganizowano wielki finał 10. edycji Węglokoks Halowej Ligi Podokręgu Zabrze.

W rozgrywkach w Arenie Gliwice rywalizowały 54 zespoły.

W sumie w eliminacjach wzięło udział 260 drużyn i ponad 2,5 tys. uczestników.

Zmagania sportowe prowadzono w kategoriach: żaków, skrzatów, orlików, młodzików, trampkarzy, juniorów i seniorów oraz – pierwszy
raz w tym roku – piłkarek między 10. i 13. rokiem życia.

Fot. G. Ożga / UM w Gliwicach



30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30 stycznia na gliwickim Rynku odbył się 30. finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W Gliwicach działało 5 sztabów.

Zebrano 316 835,87 zł.

Fot. M. Baranowski / UM Gliwice



Uczczono pamięć ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku

12 lutego w Łabędach zorganizowano uroczystości

poświęcone pamięci ofiar deportacji Ślązaków i Niemców

na teren ZSRR, która miała miejsce w roku 1945.

Była to 77. rocznica wydarzeń.

Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty przy tablicy

upamiętniającej zesłanych na Wschód, a następnie wzięli

udział w mszy świętej w kościele pw. św. Jerzego.

Fot. Rada Dzielnicy Łabędy



Zmarł major Aleksander Tarnawski

Major Aleksander Tarnawski, ostatni z cichociemnych, odszedł
w wieku 101 lat. Mieszkał w Gliwicach.

Aleksander Tarnawski urodził się 8 stycznia 1921 r. w Słocinie. Był
inżynierem chemikiem, żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych, oficerem
Armii Krajowej. Należał do komandosów polskiego podziemia,
wykonywał trudne misje konspiracyjne i szkolił żołnierzy AK.

W naszym mieście zamieszkał po wojnie. Zawodowo związał się
z Politechniką Śląską, Instytutem Metali Nieżelaznych i Instytutem
Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach.

Był kilkakrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem
Zasługi. Uhonorowano go również Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, medalem Pro Patria oraz szablą oficerską.

fot. archiwum UM Gliwice
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