
Mieszkańcy gminy Murowana Goślina prawie od początku epidemii w kraju wprowadzają w życie 
hasło wszystkie ręce na pokład. Do akcji zbierania, tak bardzo potrzebnego sprzętu oraz produktów 
spożywczych i wody mineralnej, włączyły się osoby prywatne, straż pożarna, instytucje i 
stowarzyszenia. Akcję szycia maseczek ochronnych uruchomili prywatni mieszkańcy, którzy 
dotychczas szyli hobbystycznie i nie są związani zawodowo z krawiectwem. Dotychczas zostało uszyte 
ponad 1000 szt.  

Życie przeniosło się na fora społecznościowe. Założono m.in. profil Pomoc Dla Służb Medycznych Od 
Mieszkańców Murowanej Gośliny, gdzie zamieszczane są informacje o najpilniejszych potrzebach oraz 
o terminach zbiórek. Udało się już zebrać prawie 150 kombinezonów z atestem, 11 masek 
specjalistycznych, 1000 rękawic jednorazowych, 40 litrów płynu do dezynfekcji, 15 par gogli 
przylegających spełniających wszelkie normy ochronne, opryskiwacz, 250 litrów wody, batony, 
przekąski, ciepłe posiłki dla ratowników przygotowują lokalne restauracje. Założono specjalne konto 
na które można wpłacać pieniądze, uzbierano już ponad 8000 zł, do zbiórki przyczyniło się ponad 500 
osób. Akcja nadal trwa. 

Pierwsze „dary” zostały przekazane do Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bolechowie. Kolejne, 
aktualnie uruchamiane, zostaną dostarczone do szpitali w Poznaniu. Z ratownikami z Zespołu 
Ratownictwa Medycznego w Bolechowie w stałym kontakcie jest urząd gminy, przygotował dla nich 
miejsca noclegowe w pełni wyposażone (kuchnia, łazienka). Mogą z nich korzystać już teraz, głównie 
jednak na wypadek potrzeby czasowego odizolowania od rodzin. Wszelkie rachunki za te noclegi 
pokryje gmina.  Natomiast Radni Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z Klubu Razem dla Murowanej 
Gośliny zebrali w swoim gronie środki na zakup ozonatora. Dzięki temu urządzeniu będzie możliwa 
dezynfekcja karetki po transporcie osób, które mogłyby być zakażone koronawirusem. Zwiększy się 
zatem bezpieczeństwo ratowników, ale także kolejnych osób transportowanych karetką. 

Pamiętamy również o seniorach i osobach, które nie mają dostępu do Internetu. To dla nich właśnie 
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina przygotował ulotkę z najważniejszymi informacjami i 
potrzebnymi numerami telefonów. Ulotki znajdują się w aptekach oraz zostały rozdysponowane przez 
sołtysów i OPS. 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański poinformował mieszkańców o 
możliwości umorzenia opłat z tytułu dzierżawy za pomieszczenia wynajmowane w szkołach lub od 
Spółki MG Sport i Nieruchomości. Wszystkie aktualne informacje o liczbie osób przebywających w 
kwarantannie domowej, zaostrzeniach przepisów w związku z pandemią, możliwości pomocy 
zamieszczamy na naszym profilu na Facebooku oraz wszystkie porady, najważniejsze numery telefonu 
do instytucji lokalnych i z terenu województwa na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl 

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina wspierają koleżanki i kolegów z Włoch. 

Jesteśmy razem w sieci miast Cicaslow 😊  Wiadomość poszła w świat. Italiani, siamo Con Voi 

hcps://www.facebook.com/MurowanaGoslina/?
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MmbOm 
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