
Raport z przeprowadzonych działań pomocowych 
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Knurowie, 

przedstawiony przez Prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa 
na LI sesji Rady Miasta Knurów w dniu 16.03.2022 roku

Od  24  lutego  bieżącego  roku,  czyli  momentu  konfliktu  wojennego  na  Ukrainie,  w  Knurowie 
podjęto realne działania mające na celu wesprzeć poszkodowanych obywateli z sąsiedniego kraju.
Począwszy od podjętych rozmów i ustaleń na linii Miasto z Powiatem Gliwickim i Województwem 
Śląskim, zaczęto tworzyć skoordynowane działania pomocowe.
W poniedziałek po rozpoczęciu działań zbrojnych w Ukrainie, to jest 28 lutego odbyło się pierwsze 
posiedzenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z udziałem władz miasta, dyrektorów 
jednostek  gminnych,  a  także  poszczególnych  specjalistów.  Na  pierwszym  oraz  kolejnych 
spotkaniach wyznaczono cele na najbliższe dni, względem dynamicznie zmieniających się realiów.

Najistotniejsze działania:

• zorganizowanie koncertu charytatywnego przy współpracy z Lokatorsko-Własnościową 
Spółdzielnią Mieszkaniową w Knurowie, podczas którego zorganizowano zbiórkę darów

• utworzenie Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w Urzędzie Miasta oraz wyznaczenie 
specjalnego numeru telefonu czynnego codziennie od 7:00 do 22:00, pod którym można 
uzyskać informacje pomocowe: 721 611 859

• utworzenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów specjalnej  zakładki 
„Pomoc  Ukrainie” https://www.knurow.pl/main/pomoc-ukrainie ,  gdzie  znajdują  się 
najistotniejsze informacje zarówno dla osób niosących pomoc, jak i osób w potrzebie

• utworzenie na dwóch halach sportowych Punktów Zbiórki Darów

• przekazanie  dużej  ilości  artykułów  spożywczych  i  higieny  osobistej  do  nadrzędnego 
magazynu zbiórki darów do Nieborowic (2 busy) 

• podjęcie aktywnej współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem oddziałem rejonowym 
w Knurowie

◦ gromadzenie potrzebnych produktów dla uchodźców wojennych

◦ przygotowywanie  „Paczek Pomocowych”  z  artykułami  pierwszej  potrzeby –  ponad 
170 trafiło do miejsc noclegowych zorganizowanych przez Gminę Knurów

◦ przygotowanie  „Pakietów  Plastycznych”  dla  dzieci  zawierające  artykuły  szkolne  – 
83 pakiety, 100 zeszytów, 25 latarek, 10 zestawów baterii

• nawiązanie współpracy z poszczególnymi społecznikami i organizacjami pozarządowymi 
pod kątem bieżących działań pomocowych, m.in.  młodzież szkół  średnich,  w tym klasy 
mundurowe i  ratownicze,  ZHP Knurów,  Fight  Club  Knurów,  Klub  Spartan,  Knurowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz wiele innych życzliwych wolontariuszy

• zorganizowanie wyżywienia dla poszkodowanych 

◦ MOPS i lokalne podmioty gastronomiczne

• utworzenie  miejsc  noclegowych w  miejskich  obiektach,  a  także  przy  współpracy 
z miejskimi przedsiębiorcami i instytucjami (Wiola, LWSM) oraz osobami prywatnymi

◦ Hala sportowa w Szczygłowicach - 100 miejsc

◦ OSP  Knurów  -  17  miejsc  (łóżka  dostarczyła  Straż  Pożarna  z  Agencji  Rezerw 
Strategicznych)

◦ LWSM, osoby prywatne (łącznie ponad 100 miejsc)

• utworzenie baz wolontariuszy oraz miejsc zakwaterowania przez osoby prywatne

• zorganizowanie wsparcia psychologicznego

https://www.knurow.pl/main/pomoc-ukrainie


◦ MOPS  Knurów  zorganizował  11.03  pierwsze  spotkanie  informacyjno-integracyjne 
z  Ukraińcami  w  Centrum Wsparcia  Inicjatyw  Społecznych,  na  którym pojawiło  się 
ponad 30 osób

• zapewnienie usługi tłumacza

• przygotowanie  się  na  zagospodarowanie  czasu dla  dzieci  i  młodzieży  z  Ukrainy pod 
kątem animacji sportowo-kulturalnych

◦ Centrum Kultury przyjmuje dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne w Domu Kultury 
oraz  Bibliotece,  zapewniło  dostęp  do  stanowisk  komputerowych  z  internetem  oraz 
dostęp do WIFI, przygotowuje pakiety zawierające flamastry, kartki itp.

◦ MOSiR przygotuje  w  Hali  sportowej  w  Szczygłowicach  kącik  rekreacyjny 
z materacami, piłkami i innymi urządzeniami sportowymi

Dane liczbowe:

• na dzień 15 marca w Knurowie przebywa ok. 110 osób z Ukrainy, w tym 58 dzieci i 52 
dorosłych,  osoby są  zakwaterowane  w mieszkaniach  prywatnych,  dzięki  akcji  wymiany 
kontaktów  prowadzonej  przez  Gminne  Centrum Zarządzania  Kryzysowego.  Są  to  dane 
szacunkowe, z uwagi na ciągłą rotację uchodźców, jednak spodziewamy się, że na terenie 
Gminy Knurów znajduje się więcej takich osób.

• Gmina dysponuje następującą ilością miejsc noclegowych:

◦ 80  łóżek dostarczonych  przez  Straż  Pożarną  z  Rządowej  Agencji  Rezerw 
Strategicznych, które trafiły na Halę sportową w Szczygłowicach

◦ 17  łóżek dostarczonych  przez  Straż  Pożarną  z  Rządowej  Agencji  Rezerw 
Strategicznych, które trafiły do OSP Knurów

◦ 90  łóżek zakupionych  przez  Gminę  Knurów,  które  będą  trafiały  tam,  gdzie  będzie 
aktualne  zapotrzebowanie  (np.  Hala  sportowa  w  Szczygłowicach,  mieszkania 
udostępnione przez MZGLiA)

◦ 5  łóżeczek dla  dzieci  przekazanych  przez  PCK  Knurów  na  Halę  sportową 
w Szczygłowicach

◦ 40 materacy –  Gmina  Knurów ma otrzymać  pod  koniec  marca  darowiznę  z  firmy 
Janpol z Orzesza

◦ 100 kompletów pościeli zakupionych przez Gminę Knurów, które znajdują się w Hali 
sportowej w Szczygłowicach

• Sprzęt dodatkowy zakupiony przez Gminę Knurów składający się z:

◦ AGD (11782 zł)

▪ pralka 2 szt.

▪ suszarka automatyczna 2 szt.

▪ lodówka 2 szt.

▪ czajniki 5 szt.

▪ żelazka 3 szt.

▪ mikrofalówki 3 szt. 

◦ Wyposażenie (7373,48 zł)

▪ komoda 50 szt.

▪ boxy na rzeczy osobiste 100 szt.

▪ nocnik 5 szt.

▪ kosz na śmieci 10 szt.

▪ stoliki dziecięce 2 szt.

▪ krzesełka dziecięce 8 szt.

• Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych wynosi 24 dzieci (stan na 15.03.2022):

◦ MSP 1 – 5 dzieci

◦ MSP 2 -  1 dziecko

◦ MSP 3 - 2 dzieci

◦ MSP 4 - 1 dziecko

◦ MSP 6 - 6 dzieci

◦ MSP 9 – 2 dzieci

◦ Przedszkole nr 1 - 4 dzieci

◦ Przedszkole nr 2 - 1 dziecko

◦ Przedszkole nr 3 – 1 dziecko

◦ Przedszkole nr 5 - 1 dziecko


