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ZD.5532.2.2020 Gliwice, 06.04.2020 r. 

nr kor.  UM.351313.2020/N.K  
 SZANOWNA PANI 

 AGNIESZKA FILIPKOWSKA 
RADNA RADY MIASTA GLIWICE 
ul. CENTAURA 29/ 15 
44-117 IWICE 

 

W odpowiedzi na Pani zapytania z dnia 23.03.2020 r. informuję, 

że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej skierował do Zarządców 

zasobów mieszkaniowych Miasta Gliwice: ZBM I TBS Sp. z o.o. oraz 

ZBM II TBS Sp. z o.o. pismo z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie 

umieszczania przy windach informacji: "nie dosiadaj się do osób 

jadących windą" w związku z zagrożeniem Covid-19. Zarządcy 

otrzymali również dołączony przez Panią projekt znaku graficznego.  

ZBM II TBS SP. z o.o. poinformował, że w miarę możliwości, 

ogłoszenia o "niedosiadaniu się" do osób w windach zostaną 

umieszczone w pobliżu wind, w zarządzanych przez nich budynkach 

 

mieszkalnych. 

ZBM I TBS Sp. z o.o. został poinformowany o konieczności 

zamieszczania informacji o bezpiecznym korzystaniu z windy 

w obliczu zagrożenia Covid-19. 

Powyższa akcja informacyjna będzie realizowana na bieżąco 

do czasu ustania zagrożenia. 

W Szpitalu Miejskim nr 4 aktualnie jest 16 respiratorów, które 

mogą być przeznaczone do ratowania pacjentów zarażonych 

koronawirusem Covid 19. Jednakże ze środków Miasta Gliwice na 

bieżąco są dokonywane zakupy sprzętu m.in. respiratorów.  

Na chwilę obecną Szpital Miejski nr 4 jest zabezpieczony w środki 

ochrony indywidualnej na okres ok. 7 dni, pod warunkiem że w tym 

czasie nie zostanie przekształcony w szpital zakaźny.  

Aby podarować środki higieniczne można zwrócić się 

bezpośrednio do szpitala. W celu przekazania dowolnej darowizny 

można kontaktować się z Panią Anna Ginał, tel. 508 572 508. Środki 

ochrony indywidualnej można zostawiać w Dziale Zamówień 

Szpitala, który znajduje się w lokalizacji przy ul. Kościuszki 29.  



Kopia ZD a/a  
Do wiadomości ZGM 

Jednocześnie informuję, iż w mieście powstała Gliwicka Baza 

Wsparcia. Firmy, ale również osoby fizyczne, które chcą zaoferować 

pomoc, mogą to zrobić, wysyłając e-mail na adres: 

bazawsparcia@um.gliwice.pl lub dzwoniąc pod numer: 32 232 04 77. 

W wysyłanej wiadomości należy podać rodzaj wsparcia oraz dane 

kontaktowe. 

Miasto Gliwice nie jest merytorycznie właściwe do udzielenia 

odpowiedzi na pytanie ile testów na obecność koronawirusa Covid 19 

do tej pory zostało wykonanych u mieszkańców Gliwic. W tej sprawie 

należy kontaktować się bezpośrednio ze Powiatową Stacją 

Sanitarno- Epidemiologiczną. 

 

Z poważaniem 

(-) Ewa Weber 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 
 


