Pomagamy Razem już od dwóch miesięcy!

Treść
Choć stan epidemii w Polsce nie sprzyja przeprowadzaniu egzaminów, to
sam w sobie jest trudnym sprawdzianem z człowieczeństwa dla nas
wszystkich. To czas, w którym wyrwane z normalności społeczeństwo,
musi wykazywać się empatią względem siebie i jednoczyć siły we wspólnej
walce

z

wirusem

SARS-CoV2.

Z

tego

powodu

powstała

inicjatywa

„Pomagamy Razem” w Gminie Czarnków, która z powodzeniem trwa od
dwóch miesięcy. W tym czasie akcja nabrała niespodziewanych rozmiarów,
a zaangażowani w nią ludzie, instytucje oraz samorządy robią naprawdę
wielkie rzeczy!
Medycy z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie mogą czuć się
bezpiecznie! Akcja „Pomagamy Razem” pomogła w uzupełnieniu deficytu środków
ochronnych, z którym się spotkali na początku epidemii. W dwa miesiące udało się
przekazać do szpitala około 38 tysięcy maseczek ochronnych, które zostały uszyte
przez wolontariuszki z Gminy i Miasta Czarnków, Gminy Lubasz oraz członków i

pracowników instytucji takich, jak Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach,
Ośrodek

„Nasz

Dom”

w

Gębicach,

Koło

Emerytów

i

Rencistów

z

Kuźnicy

Czarnkowskiej, czy Związek Harcerstwa Polskiego. W ramach inicjatywy do szpitala
dostarczono również ponad 100 kombinezonów zaprojektowanych przez Magdalenę
Hasiak z Poznania, a uszytych przez Siostry Felicjanki z Ośrodka Rehabilitacyjno –
Opiekuńczego „Nasz Dom” w Gębicach oraz przez mieszkankę Walkowic. Medycy
otrzymali także ponad 50 przyłbic, z których część zasponsorowali Drogowcy i
Instalatorzy, a część została wydrukowana z wykorzystaniem technologii druku 3D
przez mieszkańca Gębic.
Uruchomiono także zbiórkę na respirator, w ramach której na koncie bankowym
szpitala w Czarnkowie zgromadzono środki w kwocie 293 650 zł wpłaconej przez
przedsiębiorców i 16 553 zł, którą wpłaciły osoby prywatne. Kwota wsparcia okazała
się tak duża, że zakupiono nie tylko respirator, ale również specjalny monitor do
respiratora, defibrylator, układ wspomagający oddychanie u osób starszych i
respirator transportowy z wyposażeniem.
Wsparcie w postaci maseczek popłynęło również do pracowników medycznych z
okolicznych przychodni oraz służb mundurowych, którzy też stoją na pierwszej linii
frontu

w

walce

z

koronawirusem.

Przekazano

im

maseczki

uszyte

przez

wolontariuszy skupionych w akcji „Pomagamy Razem”. Maseczki otrzymali również
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Urzędu Gminy
Czarnków oraz pracownicy instytucji publicznych prowadzonych przez Gminę
Czarnków (w szczególności Przedszkola Publiczne i Biblioteka Publiczna Gminy
Czarnków).
Akcja „Pomagamy Razem” skupiła się również wokół innych aspektów pomocy,
zapewniając

wsparcie

mieszkańcom

Gminy

Czarnków.

W

ramach

inicjatywy

„Pomagamy Razem” wykonano łącznie około 50 tysięcy maseczek, z czego 11 025
przekazano mieszkańcom wszystkich sołectw w ramach akcji „Ja chronię Ciebie, a
Ty chronisz mnie”. Ich pakowaniem zajęli się pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czarnkowie oraz pracownicy Urzędu Gminy Czarnków. Bardzo
potrzebną i godną docenienia pracę wykonali przy tej okazji również strażacy z
Ochotniczych Straży Pożarnych, członkowie Rad Sołeckich, sołtysi, członkowie Kół
Gospodyń Wiejskich oraz inne osoby, które zajęły się dostarczeniem maseczek do
pojedynczych mieszkańców w sołectwach.
Mieszkańcy Gminy Czarnków otrzymali również możliwość bezpłatnej pomocy

psychologicznej, której przez cały czas drogą telefoniczną udzielała psycholog Marta
Kasperczak. W ciągu dwóch miesięcy, udało się pomóc w tym zakresie blisko 100
osobom, które doświadczyły frustracji w związku z sytuacją epidemii. Ponadto w
ramach akcji „Pomagamy Razem”, umożliwiono mieszkańcom Gminy Czarnków
korzystanie z pomocy wolontariuszy, którzy pomagają w codziennym życiu osobom
znajdującym się w grupie najwyższego ryzyka, robiąc za nich m.in. zakupy. W ciągu
dwóch miesięcy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zarejestrował 49
osób chętnych do świadczenia takiej pomocy i ta pomoc z powodzeniem jest
udzielana w przypadku wielu seniorów.
Tak szeroka pomoc, której doświadczają medycy i pracownicy służb mundurowych
byłaby jednak niemożliwa, gdyby nie zaangażowane w nią środki finansowe oraz
wsparcie

ze

strony

przedsiębiorców

i

lokalnych

samorządów.

Warto

tutaj

wspomnieć, że akcję wspomogły firmy ThorsPan z Dębna, Vilmax z Trzcianki,
Drogowcy

i

Instalatorzy,

a

także

przedsiębiorcy

z

Powiatowego

Forum

Gospodarczego. Włączyli się do niej również włodarze lokalnych samorządów, wśród
których jest starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – Feliks Łaszcz, burmistrz
Miasta Czarnków – Andrzej Tadla oraz wójt Gminy Lubasz – Marcin Filoda.
Sławomir Matz
Urząd Gminy Czarnków
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