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Zacinający się zamek, cieknący kran, 
niedrożny odpływ, zawirusowany 
komputer i jeszcze wiele mniejszych 
lub większych usterek może wystąpić 
w domu. Zmniejszają one komfort ży-
cia, a często nawet zagrażają życiu lub 
zdrowiu. Co z tym robić? 

To pytanie zadaje sobie wielu 
łomżyńskich seniorów 60+. A jest 
ich według stanu na 31.12.2019 
roku prawie 15 800 (Bank Da-
nych Lokalnych GUS). Często są 
to osoby samotne, dysponujące 
niskimi dochodami, z niepełno-
sprawnością i/lub długotrwale 
chore. Trudno jest im poradzić 
sobie z domowymi naprawami. 
Nie zawsze posiadają umiejęt-
ności. Nie dysponują odpowied-
nim sprzętem, narzędziami. Nie 
mogą liczyć na wsparcie bliskich 
osób: rodziny czy sąsiadów. 

Potrzeba rodzi pomysł. Roz-
wiązaniem problemu może być 
Łomżyńska Złota Rączka 60+. 
Program polegający na zapew-
nieniu nieodpłatnej pomocy se-
niorom w drobnych, domowych  
naprawach. Koszt zakupu mate-
riałów specjalistycznych, w czę-
ści miałby ponosić senior. Jeże-
li nie będzie wiedział co należy 
kupić, zrobi to fachowiec, a oso-
ba, która będzie korzystała ze 
wsparcia  pokryje koszty. Wyko-
nanie prac zostanie potwierdzo-

ne podpisem seniora na karcie 
usługi.

Na jaką pomoc mogłyby li-
czyć osoby starsze?

Grupa łomżyńskich seniorów 
znających potrzeby swoich ró-
wieśników, w oparciu o rozmowy 
prowadzone w środowisku osób 
starszych oraz po analizie podob-
nych projektów realizowanych 
w wielu polskich miastach, pro-
ponuje katalog usług/napraw: 
-wymiana/naprawa kranów, 
-udrażnianie zatkanych odpły-
wów, 
-naprawa nieszczelnych rur, 
-naprawa spłuczki, 
-montaż/wymiana deski sedeso-
wej, 

-podłączenie pralki/zmywarki, 
-wymiana żarówki, 
-naprawa/wymiana gniazdka 
elektrycznego, 
-regulacja/uszczelnienie drzwi 
i okien, 
-naprawa/ wymiana klamek/
zamków w drzwiach  i oknach, 
-naprawa listew przypodłogo-
wych, 
-wieszanie obrazów, luster, półek, 
karniszy, 
-podmalowanie ubytków, 
-drobne naprawy sprzętu rehabi-
litacyjnego, 
-regulacja poziomu sprzętu AGD, 
-drobne naprawy mebli (np. wy-
miana, regulacja zawiasów, zam-
ków, wymiana uchwytów), 

-ostrzenie noży, 
-obcinanie paznokci u rąk i nóg, 
-strzyżenie włosów osobom 
z niepełnosprawnością ruchową, 
-pomoc w konfiguracji kompute-
ra, smartfona 

I inne drobne czynności na-
prawcze  i montażowe, które zo-
staną zaakceptowane przez reali-
zatorów.

Pomysł Złotej Rączki zo-
stał bardzo pozytywnie przyję-
ty przez osoby starsze zamiesz-
kałe w Łomży. Wyrażają one 
pogląd, że zmniejszy się ich po-
czucie bezradności, nastąpi po-
prawa jakości życia bez usterek 
czy niedziałających urządzeń 
domowych, a także zwiększy 
się poczucie bezpieczeństwa 
w miejscu zamieszkania. Złota 
Rączka ma sprawić, by osobom 
60+ w Łomży żyło się łatwiej, 
żeby czuły opiekę i wsparcie w 
rozwiązaniu nawet bardzo pro-
zaicznych problemów. 

Ważnym aspektem tego 
programu może być zaanga-
żowanie w jego realizację spe-
cjalistów od napraw 60+ (np. 
emerytowanych hydraulików, 
elektryków, itp.), osób niepra-
cujących zawodowo, uczest-
ników Centrum Integracji 
Społecznej, organizacji poza-
rządowych. Dzięki temu na-

stąpi zwiększenie aktywności 
mieszkańców Łomży poprzez 
włączenie ich do projektu.

Szansą na realizację Łom-
żyńskiej Złotej Rączki 60+ 
jest możliwość sfinansowa-
nia projektu z budżetu mia-
sta, zwłaszcza, że zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty 
zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym należy do zadań wła-
snych gminy. Tego typu usługi 
społeczne wpisują się również 
w programy miejskie: Program 
Rozwoju Miasta Łomża do 
roku 2020+, Strategię Rozwią-
zywania Problemów Społecz-
nych na terenie Miasta Łomża 
na lata 2016 – 2021, Program 
Działań na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych w Łomży na lata 
2014-2020. 

Podobny projekt finansowany 
przez Urząd Miejski jest realizo-
wany od maja 2019 roku w Suwał-
kach. Od momentu jego urucho-
mienia wykonano aż 1 190 usług. 
Z kolei w Białymstoku Złota Rącz-
ka funkcjonuje od połowy 2018 
roku. W ciągu półtora roku spe-
cjaliści wykonali tam 380 drob-
nych napraw czy stanowili niemałe 
wsparcie. Projekty są kontynuowa-
ne w 2020 roku. 

Od seniora  
do redaktora 
Łomżyńscy seniorzy swo-

im zaangażowaniem, energią 
i otwartością w różnych obsza-
rach życia społecznego mogą za-
dziwić młodsze pokolenia.

Potrafią dzielić się tym, co mają 
najbardziej wartościowego: swo-
ją wiedzą, umiejętnościami, do-
świadczeniem życiowym i zawo-
dowym, a także wspomnieniami.

Nawet czas epidemii nie za-
hamował tej aktywności. Wcze-
śniejsze spotkania w realu, potem 
spotkania on-line, rozmowy tele-
foniczne, współpraca z wieloma 
instytucjami i organizacjami za-
owocowała udziałem w projek-
cie, którego efektem jest gazeta 
seniora „Srebrni”. 

Spotkacie się tu Państwo 
z dziennikarzami – seniorami, 
którzy potrafią pisać o tym, co 
jest istotne dla współczesnego 

seniora zainteresowanego kultu-
rą, sztuką, sportem, zdrowiem, 
polityką, ale też nowoczesnymi 
technologiami.

Aktywni, twórczy, chcący „za-
trzymać czas”, często swoje po-
mysły, opinie, poglądy, wiersze 
przelewają na papier, który lądu-
je gdzieś w dolnej szufladzie.

Może czas zajrzeć do tej szu-
flady. Niech skrywane w niej 
kartki ujrzą światło dzienne, 
a spisane pomysły – może czas, 
żeby weszły w życie.

Zapraszam Państwa do lek-
tury „Srebrnych”. Zachęcam do 
podjęcia dyskusji na zasygnalizo-
wane w nim tematy, informowa-
nie nas o ważkich zagadnieniach, 
które Państwa zdaniem powinny 
być poruszane na łamach czaso-
pisma oraz do nadsyłania opinii 
na adres:  srebrni@onet.pl. Będą 
one pomocne przy redagowaniu 
następnych wydań, które mamy 
nadzieję, powstaną.

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Czy łomżyńscy seniorzy skorzystają z usług Złotej Rączki?

Dokończenie na str. VI

Od lewej: Zofia Ciecierska, Stanisław Kaseja, Jadwiga Kruczewska, Grażyna Czajkowska, Maria Romanowska, 
Danuta Waśko i  prowadząca warsztaty dziennikarskie w ramach projektu "Od seniora do redaktora" Marlena Siok
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Gazeta Seniora została wydana w ramach projektu: „Warsztaty dziennikarskie – od seniora do redaktora – Gazeta Seniora" realizowanego przez Stowarzyszenia Sapere Aude ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Tegoroczny marzec tragicznie zapisał 
się w pamięci wielu łomżan. Najpierw 
wybuch pandemii koronawirusa, 
a następnie decyzja wojewody podla-
skiego o przemianie naszego jedyne-
go szpitala w zakaźny, która pozbawi-
ła dziesiątki tysięcy z nas codziennej 
opieki lekarskiej. Szpital Wojewódzki 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży z dnia na dzień, dla wielu 
z nas, wbrew swojemu posłannictwu, 
stał się symbolem braku nadziei na 
uratowanie naszego życia i zdrowia 
w nagłych przypadkach.  

Sprawa łomżyńskiego szpita-
la nadal wzbudza oburzenie wie-
lu mieszkańców Łomży i oko-
lic. Zostaliśmy, tą niezrozumiałą 
dla wszystkich decyzją, skazani 
na dojazdy do szpitali i poradni 
w okolicznych miejscowościach, 
gdzie placówki, w pierwszej ko-
lejności zajmują się swoimi pa-
cjentami i często zamiast otrzy-
mać pomoc lekarską, jesteśmy 
odsyłani z jednego szpitala do 
drugiego. Wielu z nas, senio-
rów, nie zdążyło niestety  na czas 
otrzymać niezbędnej pomocy.

Ciężka dola seniora
Seniorzy i osoby niepełno-

sprawne są jedną z grup naszej 
społeczności, które najbardziej 
odczuwają brak opieki zdrowot-
nej. Są schorowani, często samot-
ni i z reguły nie stać ich na wy-
datki związane z wyjazdami po 
zdrowie. Ponadto stan ich zdro-
wia bardzo często nie pozwala na 
dalekie wyjazdy po pomoc me-
dyczną. 

Sama również doświadczy-
łam wielu zmartwień z tego po-
wodu. Mam poważnie chorego 
męża, który często zmuszony 
jest korzystać z leczenia szpital-
nego i doraźnej pomocy, czyli 
Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego. Wcześniej, w razie potrze-
by, w pięć minut dowoziłam go 
taksówką do przychodni specja-
listycznych. Niestety, ale obecnie 
jazda po poradę do Kolna, czy na 
leczenie szpitalne do Wysokie-
go Mazowieckiego, jest dla nas 

ogromnym problemem. Boję się, 
że w razie zaostrzenia się choroby 
możemy nie zdążyć na czas! 

Pracuję społecznie w Łom-
żyńskiej Radzie Seniorów i wiem, 
jak trudna jest obecnie sytuacja 
w opiece zdrowotnej seniorów 
i osób z niepełnosprawnością. 
Wielu moich znajomych rezy-
gnuje z wyjazdów poza Łomżę 
co powoduje, że bardzo cierpią 
i pogarsza się ich stan zdrowia. 
Wiem, że zdarzają się przypadki 
śmiertelne, bo pomoc lekarska 
nie przyszła na czas. Moja kole-
żanka czekała na przyjazd karet-
ki 3 godziny i po dwóch dniach 
zmarła w szpitalu w Kolnie. Trud-
no spekulować, czy gdyby mogła 
skorzystać z pomocy w Łom-
ży, żyłaby… Niemniej jednak, 
z pewnością jak wielu chorych, 
miałaby większe szanse.

Nikt nie zapytał
Dzisiaj, po wyjątkowo trud-

nych pięciu miesiącach, widać 
jak bardzo skrzywdzono na-
szą społeczność. Nie odbyło 
się tysiące operacji i zabiegów. 
Skazano pacjentów potrzebu-
jących dializ na funkcjonowa-
nie w stanie ciągłego zagrożenia 
życia. Kobiety nadal nie mogą 
rodzić i leczyć swoich dzieci 
w łomżyńskim szpitalu. Po spo-
łecznych protestach przywróco-
no w szpitalu świadczenie porad 
i część pracy oddziałów. Jednak 

chorzy w dalszym ciągu tułają 
się po województwie. Są zosta-
wieni sami sobie. Przy podej-
mowaniu tej decyzji, nie wzięto 
pod uwagę licznych protestów 
naszego społeczeństwa i władz 
Łomży. Nie reagowano na wy-
syłane petycje internetowe oraz 
interwencje w tej sprawie róż-
nych organizacji. Decydenci nie 
wzięli pod uwagę naszych kon-
stytucyjnych praw związanych 
z bezpłatnym dostępem do służ-
by zdrowia.

Walczymy o zwrot „całego” szpitala
Pośród różnych inicjatyw 

społecznych powstała inicjaty-
wa obywatelska: Stowarzyszenie 
Ochrony Praw i Rodzin Pacjen-
tów z terenu działalności Szpi-
tala Wojewódzkiego w Łom-
ży – Solidarni w Potrzebie. Od 
kwietnia stowarzyszenie dąży do 
przywrócenia działalności szpi-
tala sprzed 13 marca 2020 roku. 
Reprezentuję w nim interesy na-
szego środowiska senioralnego. 
Nasze stowarzyszenie prowa-

dziło w kwietniu pikietę. Wysła-
ło też dziesiątki pism, w których 
monitowało Urząd Wojewody 
Podlaskiego, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podlaskiego                                         
i Ministerstwo Zdrowia o zmianę 
decyzji. Z naszej inicjatywy pre-
zydent Mariusz Chrzanowski po-
wołał zespół do spraw odtworze-
nia naszego szpitala, który będzie 
monitorował jego sytuację. Chce-
my większego wpływu naszej 
społeczności na decyzje władz, 
bo nikt nie może nam zagwaran-
tować, że szpital ponownie nie 
zostanie zmieniony w zakaźny.

Stowarzyszenie „Solidarni 
w Potrzebie” dawało i daje przy-
kład podobnego szpitala w Ostro-
łęce, w którym wydzielono tylko 
część miejsc dla pacjentów z ko-
ronawirusem, a w pozostałej jego 
części prowadzona jest w pełnym 
zakresie działalność jego porad-
ni i oddziałów. Niestety, z wielką 
szkodą dla naszej społeczności, 
służby Wojewody Podlaskiego 
i inne, od których zależą decyzje, 
nie podejmują dyskusji w sprawie 
takiego sposobu funkcjonowa-
nia naszego szpitala, który prze-
cież mógłby w ten sposób zabez-
pieczyć zarówno nasze potrzeby 
zdrowotne, jak i potrzeby osób 
zakażonych koronawirusem. 

Od maja „Solidarni w Potrze-
bie” kontynuują akcję zbiera-
nia podpisów pod petycjami do 
władz województwa podlaskie-
go i do ministra zdrowia w celu 
pełnego przywrócenia działalno-
ści szpitala, tak jak to było przed 
13 marca. Wykorzystanie możli-
wości złożenia petycji ustawowo 
gwarantuje nam jej formalne roz-
patrzenie przez władzę rządową 
i samorządową, jak również po-

kazuje determinację naszej spo-
łeczności w bezwarunkowym od-
zyskaniu naszego szpitala.

Apelujemy dlatego w intere-
sie naszych rodzin o jej podpisy-
wanie, ponieważ im więcej będzie 
naszych podpisów, tym dono-
śniejszy będzie głos niezadowo-
lenia z obecnej sytuacji. Dzięki 
zaangażowaniu wolontariuszy 
petycje dostarczane są i odbiera-
ne bezpośrednio od seniorów.

Stanowczy głos w sprawie 
zwrotu szpitala nasze stowa-
rzyszenie zabrało także na XX 
Sesji Sejmiku Województwa 
Podlaskiego. Przewodniczący 
stowarzyszenia przypomniał dra-
mat łomżyńskich rodzin pozba-
wionych między innymi możli-
wości przyjmowania w Łomży 
porodów i leczenia w szpita-
lu swoich dzieci, operacji oku-
listycznych i opieki neurolo-
gicznej. Stowarzyszenie na sesji 
ponowiło również za pośrednic-
twem radnego Jacka Piorunka in-
terpelację w sprawie utworzenia 
mechanizmu solidarnościowego 
wsparcia dla mieszkańców Łom-
ży i gmin z terenu powiatu łom-
żyńskiego oraz zmian w statu-
cie Szpitala Wojewódzkiego im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży, które dają możliwości 
sprawniejszego działania Spo-
łecznej Radzie szpitala. 

Dla przypomnienia, pod ni-
żej wskazanymi adresami, dzięki 
uprzejmości właścicieli sklepów 
można pobrać bezpłatnie druki 
petycji i po podpisaniu wrzucić do 
stojących tam żółtych skrzynek.

1. PPS Społem Lux przy Al. 
Legionów 105 (blaszak)

2. PSS Lux Mini przy ul. 
Kasztelańska 3

3. Społem FENIX przy ul. 
Wojska Polskiego 161 F

4. Sklep Spożywczy K1 przy 
ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2 A

5. Sklep Komputerowy Sim 
Tech przy ul. Dworna18 lok 2

DANUTA WAŚKO

Łomżyńscy seniorzy nadal 
pozbawieni opieki szpitalnej
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Niemy protest 
zorganizowany 
w obronie 
łomżyńskiego 
szpitala
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Pandemia zmieniła zachowania nas 
wszystkich. Zamknięci w domach, 
chcąc nie chcąc modyfikowaliśmy 
zwyczaje i potrzeby. Jak to wpłynęło 
na seniorów?

Przyzwyczajeni do braku ak-
tywności zawodowej, seniorzy 
na tym polu nie odczuli specjal-
nej zmiany. Jednak brak kontaktu 
z bliskimi, czasem strach przed 
zagrożeniem czy nowe przypadki 
zachorowań znacząco wpłynęły 
na ich rzeczywistość.  Czy potra-
fili skupić się bardziej na sobie? 
Odkryć nowe pasje? Czy wręcz 
przeciwnie? Zamknęli się w od-
osobnieniu, licząc dni do powro-
tu do normalności? 

Okazuje się, że reakcje były 
naprawdę różne. Domatorzy od-
krywali w sobie duszę działkow-
ca. To w końcu był jeden z nie-
licznych pretekstów do wyjścia 
z domu. Perfekcyjne panie domu 
realizowały swoje wszystkie fan-
tazje związane z reorganizacją 
przestrzeni domowej. Ale co naj-
ważniejsze, znaczna część senio-
rów podniosła swoje kompeten-
cje technologiczne. Dlaczego?  
Ponieważ był to jedyny sposób 
odnalezienia drogi do tych, jak-
kolwiek zabrzmi to absurdalnie, 
którzy z miłości postanowili uni-
kać spotkań. 

Pandemia. To słowo zmieniło 
seniorów. Złowieszcze i odmie-
niane przez wszystkie przypad-
ki „grupa ryzyka” paraliżowało 
i powstrzymywało nawet od bez-
troskich pogawędek w przydo-
mowych sklepikach. Byli tacy, 
którzy z lękiem śledzili kolejne 
komunikaty, bojąc się choćby 
mocniej wychylić z balkonu. Nie-

mniej jednak im bardziej pande-
mia powszedniała, tym chętniej 
seniorzy starali się ciekawie zago-
spodarować uwolniony chociaż-
by od zajmowania się wnukami 
czas. Szybkie zakupy o specjalnej 
porze. Wreszcie można było po-
czuć się jak prawdziwy VIP. Co 
z tego, że raptem z 10 złotymi 
w portfelu. Wycieczka na dział-
kę, która nagle stała się dobrem 
luksusowym,  atrakcją pożądaną 
przez wszystkich w okolicy.  

W grupie seniorów było spo-
ro osób, które chwyciły wiatr 
w żagle i na przekór wszystkiemu 
wykorzystały ten czas w fanta-
styczny sposób. Tak jak chociaż-
by Oni: 

GRAŻYNA - Palcem po globusie, czyli 
magiczne podróże z wnuczką

Globus – miniatura ziemi. 
Wydaje się zwykła szkolna po-
moc naukowa. Ale to właśnie 
on stał się inspiracją do zabawy 
z wnuczką „na odległość” przy 
wykorzystaniu Messengera. 
Odnajdywanie kontynentów, 
państw, oceanów, mórz, gór to 
nie tylko zabawa, ale też cieka-
we spędzanie wolnego czasu. 
Zwłaszcza kiedy w okresie epi-
demii zamknięto przedszkole, 
place zabaw i znudziło się pisa-
nie literek, ćwiczenie szlaczków, 
malowanie, wycinanie a nawet 
oglądanie bajek. Wędrówka po 
globusie, odwiedzanie różnych 
zakątków świata znakomicie 
rozbudza wyobraźnię i cieka-
wość dziecka. Zachęca do po-
znawania świata i ćwiczy pa-
mięć. 

Wystarczy tylko globus i pa-
lec i można podróżować w nie-
znane.

DANUTA – W świecie liter 
Współtworzy redakcję „Pod-

laskiego Seniora” w Łomży. Pi-
sze artykuły, w których opisu-
je działalność Klubu Seniora, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łomży i podej-

muje różne tematy związane 
z łomżyńskim środowiskiem 
senioralnym. W czasie kwa-
rantanny skupiła się na pisaniu 
wspomnień z lat dziecięcych 
oraz pracowała nad  programem 
kurpiowskim pt. "Miodobra-
nie" dla zespołu "Maryna", który 
prowadzi. Ma w swojej biblio-
tece woluminy klasyki polskiej 
i w wolnych chwilach sięga po 
nie. Ostatnio czytała "Nad Nie-
mnem" Elizy Orzeszkowej i ko-
lejny raz "Lalkę" Bolesława Pru-
sa. Dużo czasu spędziła nad 
pisaniem artykułu do "Wiado-
mości Łomżyńskich" o swoim 
synu, który ukazał się w czerw-
cowym wydaniu.

JADWIGA – Na dwóch kółkach
Do tej pory zaniedbany. 

W czasie pandemii okazał się nie-
oceniony. Rower. To właśnie za 
jego sprawą możliwe były dłu-
gie wycieczki z synem, dające 
możliwość oddechu, oczyszcze-
nia umysłu i spędzenia wspólnie 
pięknych chwil. 

KRZYSIA – Feeria barw płynąca 
z natury 

W swoim ogrodowym za-
ciszu. Wśród wielu barw, zapa-
chów i dźwięków. Pielęgnowanie 
kwiatów, podcinanie krzewów, 
tworzenie różnorodnych kom-
pozycji. Już dawno ogród jej nie 
wyglądał tak pięknie. 

BARBARA – W kręgu zaufania 
Zaufane sąsiadki to skarb. To 

właśnie z nimi można spotkać 
się w przydomowych ogródkach. 
Wymienić roślinami, poradami, 
spostrzeżeniami. Ale nie tylko. 
Można także powspominać do-
bre czas, bo nic tak nie napawa 
otuchą i nadzieją jak obrazy za-
klęte w wyobraźni. 

ANDRZEJ – w Dolnie Narwi
Żeby nie myśleć o przytłacza-

jących statystykach warto zająć 
czymś dłonie. Może być to na przy-
kład wędka. A gdy do tego dołożyć 
piękne widoki rozciągające się nad 
Doliną Narwi okazuje się, że wy-
jazd na ryby podczas pandemii to 
nieoceniona rozrywka, utrzymują-
ca w zdrowiu ciało i ducha.

RENIA – Przed egzaminem dojrzałości 
Któż lepiej wesprze swą wie-

dzą i doświadczeniem jeśli nie 
dziadkowie? Zawiłości królowej 
nauk czy meandry literatury na-
rodowej potrafią być dla nich ni-
czym skomplikowanym. A gdy 
można wykorzystać to przygoto-
wując się do egzaminu dojrzało-
ści, to jedno jest pewne. Będzie 
on zdany celująco. 

JADWIGA KRUCZEWSKA

Aktywny senior
G a z e t a  S e n i o r a III

Danuta Waśko 
w świecie liter

Krzysia - feeria barw płynąca z natury Grażyna Czajkowska - palcem po globusie, czyli magiczne podróże z wnuczką
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Wydawało się całkiem niegroźnie. Taki 
medialny news. Gdzieś tam w dalekich 
Chinach ludzie zapadają na zakaźną 
chorobę. Ale gdzie Chiny, Łomża i nasze 
małe podwórko? Potem okazało się, że wirus 
szybko wędruje. Włochy. Hiszpania, sąsiednie 
Niemcy… Blisko. Telewizja mówiła, że to tylko 
kwestia czasu, jak wirus pojawi się u nas. Ale 
Łomża taka mała, bezpieczna, daleko…

Pierwszy zakażony na zachodzie Pol-
ski. Osoby z kontaktu w szpitalach. Infor-
macje o najgorszym w mediach. Nowe za-
każenia. Są i u nas. Zaczęło się. Zamknięto 
szkoły, miejsca pracy, kościoły. Odmieni-
ła się nasza codzienność. Przestały dzia-
łać kluby seniora, domy kultury, znieru-
chomiał nasz Uniwersytet Złotego Wieku. 
Zawieszone zostały ciekawe zajęcia, które 
dawały nam tyle radości: treningi umysłu, 
komputery i nowe technologie, język an-
gielski, gimnastyka. Wspomnieniem tylko 
zostały spotkania Spacerkiem po Łomży, 
po naszych ulicach, placach, ale z przewod-
nikiem, z informacją, co tutaj było kiedyś 
i dlaczego to było takie ważne. Spacery po 
bliskich miejscach, kawa w miłym miejscu 
i towarzystwie gdzieś na rynku… W nie-
pamięć odeszły też zajęcia w naszych mu-
zeach, bibliotekach, Towarzystwie Nauko-
wym Wagów, Domku Pastora, wyjazdy do 
Akademii Trzeciego Wieku na Uniwer-
sytecie w Białymstoku. Odwołane zosta-
ły również koncerty, spektakle teatralne, 
wycieczki, planowane wcześniej wyjazdy 
do sanatoriów. Nasze plany, tak, jak plany 
wszystkich innych ludzi zrobiły: stop.

Senior i tak najczęściej jest samotny. 
Dzieci, albo są daleko, albo bliżej, ale za-
wsze bardzo pochłonięte swoim szybkim 
życiem. Wspólny czas jest, ale chcieliby-
śmy go znacznie więcej. Spotkania ze zna-
jomymi, przyjaciółmi, czerpanie z lokal-
nych propozycji to nasza codzienność. 

Czasami samo myślenie, że gdzieś mam 
pójść, wyjść do ludzi jest piękne. A spotka-
nie to już prawdziwa przyjemność! Wirus 
zabrał nam to. Wirus zabrał nam więcej. 
Prawie wszystko. 

Zamknięto przychodnie, kościoły, za-
brano nam szpital! Pojawił się wielki lęk, 
prawdziwy strach. Co będzie jeżeli zacho-
ruję? A jeśli stanie się coś złego moim naj-
bliższym, dzieciom, wnukom? Budziliśmy 
się i zasypialiśmy z trzepoczącym sercem. 
Każdego dnia powtarzano też słowo: izo-
lacja. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie 
zakazane zostały wszelkie kontakty, usta-
lono godziny robienia zakupów, nakazano 
zachowywać odległości od drugiego czło-
wieka, rękawiczki, maseczki, dezynfekcja. 
To było zrozumiałe, wiedzieliśmy, że tak 
trzeba ale to było takie trudne. Nie mogli-

śmy spotkać się nawet z najbliższymi. Sa-
motne święta … 

Ale powtarzaliśmy sobie: to musi mi-
nąć! Trzeba przetrzymać!. Odliczaliśmy 
każdy dzień. Staraliśmy się być silni, zdro-
wi i próbowaliśmy się uśmiechać mimo 
wszystko. Najważniejsze były rozmowy 
przez telefon. Komputer – to mailowe na-
rzędzie do kontaktu z bliskimi i ze świa-
tem, stanął na najważniejszym miejscu 
w domu, obok był telewizor i miły fotel, 
gdzie w trudnych chwilach przesuwali-
śmy koraliki w palcach prosząc o dobre ju-
tro. Każdy z nas próbował szukać jakiegoś 
zajęcia. Czegoś, co „zapełni” ręce i umysł. 
Porządkowaliśmy nasze biblioteczki, sta-
re fotografie, robiliśmy ciasta z zapomnia-
nych przepisów, z lamusa wyciągaliśmy 
włóczki i druty, albumy i przewodniki 

turystyczne układając plany, gdzie poje-
dziemy tego lata. Czas płynął… Pojawiły 
się dobre wiadomości! Nie było zakażeń 
u nas. Można było wyjść. To nic, że w ma-
sce. To dobrze, bo bezpiecznie. Znów 
można było się spotkać, chociaż na ulicy, 
można było pójść na spacer, do sklepu, do 
kościoła. Powoli wracało życie. Otwarte 
zostały granice, zaczęto ostrożnie organi-
zować uroczystości i imprezy. Powoli od-
zyskujemy szpital. Pojawiają się też, nie-
stety, nowe zakażenia. Słuchamy z obawą 
i lękiem prosząc, oby nie dotknęły nas 
i naszych bliskich. Przyzwyczailiśmy się 
do maseczek, rękawiczek, wiele zaleca-
nych czynności wykonujemy bezwied-
nie. Można tak żyć. Wierzymy jednak, że 
wróci pełna normalność i jeszcze będzie 
twórczo, radośnie i pięknie. B. Ś.

Epidemia, życie, nadzieja

Miasta przeznaczyły na ich reali-
zację w br. w Suwałkach – 60 tys. zł., 
a w Białymstoku – 75 tys. zł. Prezy-
denci obu miast bardzo pozytywnie 
oceniają wprowadzoną inicjatywę. 
A mieszkańcy?

- Młodzi i sprawni często nie ro-
zumieją, jak wiele drobnych napraw 
sprawia kłopot osobom starszym. I tu 
z pomocą przyjdzie Złota Rączka – fa-
chowiec. Pomysł zasługuje na uznanie 
– mówi Pani Maria z Białegostoku.

- Osoby starsze, często mieszkają-
ce samotnie, z niepełnosprawnościa-
mi, mające niskie emerytury mogą 
liczyć na wykonanie drobnej usłu-
gi bezpłatnie przez fachowca – Zło-

tą Rączkę. Trzeba tylko zadzwonić. 
Dziękujemy za taką inicjatywę – to 
natomiast zdanie Pana Dariusza z Su-
wałk. 

Łomżyńscy seniorzy – pomysło-
dawcy Złotej Rączki będą zabiegali 
w Urzędzie Miejskim o środki finan-
sowe na realizację projektu. Liczą na 
zrozumienie potrzeb i wsparcie śro-
dowiska osób starszych i ich najbliż-
szych przez władze miasta.

Jeśli inne miasta z powodzeniem 
wdrożyły projekt, a osoby starsze mogą 
liczyć na pomoc w drobnych napra-
wach, to dlaczego Złota Rączka nie mo-
głaby nieść pomocy także w Łomży?

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

G a z e t a  S e n i o r a

Czy łomżyńscy seniorzy 
skorzystają z usług Złotej Rączki?

VI
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Jak równoważyć interesy partyjne 
z interesem obywatela?

Pandemia stała się alibi dla 
wprowadzenia różnych niepo-
pularnych rozwiązań zwłaszcza 
w pracy instytucji publicznych, 
ochrony zdrowia (likwidacja 
szpitala w Łomży) szkolnictwie. 

Nie radzimy sobie z publicz-
ną służbą zdrowia oraz z kryzy-
sem klimatycznym. Uważam, że 
należy zwiększyć opodatkowanie 
najbogatszych i przedsiębiorców 
z kapitałem zagranicznym. Nie 
należy odchodzić od solidarno-
ści społecznej.

Nie mamy luksusu z podej-
mowanych decyzji administra-
cyjno - rządowych. Nie mamy 
elementarnego poczucia bezpie-
czeństwa. Bezpieczeństwo, jakie 
daje polityka społeczna, zastępu-
je podłość i cynizm. Sprawia, że 
możemy mieć na uwadze zasady 
moralne, zachowamy godność 
i wolność.

Czy za obecnych rządów 
zwiększyły się nakłady na służbę 
zdrowia, pensje pielęgniarek czy 
nauczycieli do wzrostu PKB i in-
flacji? 

Pytanie zadane prezydento-
wi Komorowskiemu jak kupić 
mieszkanie, jeżeli zarabia się dwa 
tysiące pięćset złotych nie straci-

ło na aktualności. Zostały złama-
ne rozmowy społeczne.

Oddajemy państwu część 
wolności w zamian za bezpie-
czeństwo. Państwo bezpieczeń-
stwa w pełni nam nie zapewnia.

Nie ma dziś solidarności bu-
dowanej na instytucjach pu-

blicznych. Nadmierna władza 
instytucji państwa nad zwykłym 
obywatelem. Brak możliwości 
kontroli organów państwa przez 
obywatela.

Istnieje za to solidarność mię-
dzy rządem i korporacjami oraz 
milionerami.

Czy po wyborach coś się 
zmieni? Uważam, że tak. Na-
dzieję pokładam w młodym po-
koleniu. Możemy zmieniać rząd, 
polityków, ale nie zmieniamy po-
lityki ekonomicznej. Najważniej-
szą stawką dzisiaj jest to, co bie-
rzemy za rzeczywistość.

Pojawił się koronawirus. PKB 
spada, rośnie dług. Jeżeli PKB trak-
tujemy poważnie, jak świętość, to 
z powodu kryzysu potrzebne są 
tymczasowe zmiany. Kapitał nigdy 
nie mówi dosyć. Korporacje zara-
biają miliardy i ciągle im mało, po-
zostają poza kontrolą społeczną.

Skoro udaje się wygrywać wy-
bory kupując wyborców, to po-
ważne plany gospodarcze mogą 
istnieć wyłącznie propagandowo.

Miało być milion mieszkań, 
powstało tysiąc. Milion samo-
chodów elektrycznych też się nie 
udało. Na elektrownię w Ostro-
łęce wydano ponad 2 mld zł 
i zawieszono budowę. A do tego 
Centralny Port Komunikacyjny, 
którego budowa ma trwać czter-
naście lat i ma pochłonąć dzie-
siątki miliardów złotych. Prze-
kop Mierzei Wiślanej.  Czy będą 
to sensownie wydane pieniądze? 
Analizy ekonomiczne pokazują, 
że to się nigdy nie zwróci.

Jeśli na jesieni przyjdzie dru-
ga fala pandemii, czy nie zapanu-
je chaos w służbie zdrowia? Przy-
kład leczenia specjalistycznego 
mieszkańców Łomży.

Zastanawiam się czy nowa 
rzeczywistość może być pełna 
szans a nie koszmarem naszego 
życia. Gdzie się kryje nadzieja?

STANISŁAW KASEJA

okiem seniora

Korzystając z wizyty minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej Marleny 
Maląg w województwie podlaskim, z tro-
ską o osoby najstarsze, Stanisław Kaseja, 
złożył na ręce Pani minister propozycję 
włączenia seniorów 80+ do Funduszu 
Medycznego finansowanego z budże-
tu państwa. I nie tylko. W piśmie swym 
sformułował kilka uwag dotyczących po-
lityki senioralnej. 

Poniżej publikujemy pełną treść pisma 
przekazanego minister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Marleny Maląg. 

„Łomża, 3 lipca 2020 r.
Pani Marlena Maląg 
Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

PAKIET 
„EMERYTURA PLUS” 

Do pakietu „Emerytura Plus” propo-
nuję dodatkowo stworzyć specjalny Fun-
dusz Medyczny na leczenie seniorów 80+ 
z chorobami przewlekłymi oraz seniorów 
chorych onkologicznie, by wzmocnić ich 
stan zdrowia. 

Stworzenie specjalnego Funduszu 
Medycznego ma finansować leczenie cho-
rób, które wymagają długotrwałego i sta-

łego leczenia. Fundusz ten dodatkowo 
zabezpieczyłby na wypadek wybuchu np. 
epidemii koronawirusa. Generalnie byłby 
przeznaczony na ochronę zdrowia senio-
rów 80+, na leczenie trudnych przypad-
ków po to by skutecznie wzmocnić ochro-
nę zdrowia tej grupy społecznej. 

Utworzenie specjalnego Funduszu 
Medycznego dla seniorów 80+ zależy od 
rządu, ponieważ są to środki budżetowe. 
Do proponowanego Funduszu Medycz-
nego należy dodatkowo uwzględnić pa-
kiet onkologiczny. 

Jest to inwestycja w seniora, która jest 
niezbędna do jego samodzielnej egzysten-
cji. 

Trzynasta emerytura powinna obej-
mować seniorów, których przychód netto 
nie przekracza 5 000 złotych miesięcznie. 
Ma to stanowić rekompensatę waloryza-
cji % do wzrostu kwotowej cen ze szcze-
gólnym uwzględnieniem struktury kosz-
tów ponoszonych przez seniorów. 

Kluby i Domu Seniora wymagają 
zmian organizacyjnych i sposobu finan-
sowania. 

Przedstawione propozycje mają za-
pewnić normalność i godne życie senio-
rom "czwartego wieku". 

Uważam, że powinna się rozpocząć 
rzetelna praca nad ustawą o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych , która będzie sprawiedliwa 
i pozwoli na godne życie emerytom. Jed-
norazowa pomoc raz w roku jest niewy-
starczająca.  

Rząd powinien się zastanowić nad 
wprowadzeniem nowych stawek podat-
kowych dla osób o przychodzie powyżej 
300 tysięcy złotych rocznie - w wysokości 
40% oraz mających przychód roczny po-
wyżej 500 tysięcy złotych – w wysokości 
60%. 

Proponuję rozważyć dla seniorów 
80+ mających przychód netto do 3000 
złotych zerową stawkę podatkową, dla 
seniorów do lat 80 mających przychód 

netto do 5000 złotych stawkę podatko-
wą 20%. Ponadto zmniejszenie podatku 
VAT o wzrost wskaźnika inflacji żywno-
ści. 

Moim zdaniem grupa senioralna po-
winna być objęta solidaryzmem poli-
tycznym. Dla seniorów mających przy-
chód netto do 3000 złotych i 80+ zerowa 
stawka podatkowa. Dla seniorów do lat 
80 mających przychód netto do 5000 
stawka 10%. Zmniejszenie podatku VAT 
o wzrost wskaźnika inflacji na żywność. 

Jeszcze raz podkreślam, że grupa se-
nioralna powinna być objęta solidary-
zmem społecznym. 

Stanisław Kaseja"

Solidarność społeczna

Z apelem do minister 
Marleny Maląg

G a z e t a  S e n i o r a VII
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Grzeczność i cnota  
otwiera ludziom wrota. 

Gdyby dzieci wszystko miały,  
to by nigdy nie płakały.

Gdzie praca i pilność na straży,  
tam się bieda wejść nie waży.

Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. 

Gdzie się z chęcią zejdzie praca,  
tam się hojnie trud opłaca

ZOFIA CIECIERSKA

Rozwój naszego kraju odbywa się 
głównie na poziomie lokalnym, sa-
morządowym. To właśnie on jest 
najbliżej mieszkańców, a tym samym 
zna dobrze specyfikę potrzeb lokalnej 
społeczności. Na przykładzie naszego 
miasta Łomża widać jak nasz pre-
zydent i samorząd zabiega o nowe 
inwestycje, by powstały i nie zostały 
utracone miejsca pracy.

Samorząd zajmuje się szkol-
nictwem i opieką społeczną, czego 
w sposób szczególny doświadczają 
seniorzy.

Kilkanaście lat temu publicznie 
powiedziałem: „Łomża jest miastem 
nowoczesnej myśli - przyszłości”, 
a dzisiaj dodaję: Mamy bardzo do-
bre szkolnictwo średnie. Łomżyńska 
młodzież podejmuje i kończy studia 
w najlepszych polskich uczelniach 
i nie wraca do miasta swego urodze-
nia. Zadaniem prezydenta i samo-
rządu jest stworzenie perspektyw 
dla tej młodzieży, by zechciała osie-
dlać się w naszym mieście, zakładać 
rodziny i podejmować pracę.

Prezydent i Rada Miasta stawia 
na to, co tu i teraz. Jest blisko nas. Na 
to, by naszym mieszkańcom żyło się 
dobrze na ich osiedlach, by czuli się 
zaopiekowani przez swoich przed-
stawicieli, których wybrali. Cieszy 
nas zieleń, parki, żłobki, przedszko-
la. Samorząd miasta stawia na po-
prawę jakości funkcjonowania ko-
munikacji naszych ulic.

Nie zapomina również o tych, 
którzy szczególnie potrzebują po-
mocy, o osobach starszych i samot-
nych tworząc kluby i domy aktyw-
ności.

Rząd powinien ułatwiać pracę 
samorządom poprzez odpowiednią 
legislację np.:

- podatki, w tym VAT,
- odciążenia w postaci np. ulgi 

dla mieszkańców i seniorów za 
śmieci.

Gdy porównuje się dane mie-
sięczne budżetu miasta to dostrze-
gamy, że kwiecień 2020 roku w sto-
sunku do kwietnia ubiegłego roku 
wygląda fatalnie. Stracono wpływy 
z tytułu udziału w podatkach PIT, 
CIT. 

Niemniej jednak sytuację fi-
nansową miasta Łomży na dzień 
dzisiejszy uważam za stabilną. Po-
zytywnie oceniam szukanie przez 
samorząd oszczędności, po to, by 
ta stabilność pozostała. Łomża nie 
musi brać kredytów (chwilówek) 
by regulować bieżące zobowiąza-
nia.

Miasto posiada środki opera-
cyjne na kredyty inwestycyjne, któ-
re podnoszą jakość życia mieszkań-
ców, napędzają gospodarkę, ratują 
miejsca pracy. Sukcesem dla miasta 
będzie utrzymanie tempa rozwoju 
przed pandemią.

Pytam, czy samorząd miasta 
Łomży da radę?

Mamy dwa światy, które się wza-
jemnie nie przenikają. Nie znamy 
stanu finansów państwa. Recesja 
PKB może osiągnąć 4-5%. 

Mamy duży pakiet pomocy so-
cjalnej, który nie zawsze trafia do 
potrzebujących.  Pytanie, czy da-
lej się zadłużać chroniąc i tworząc 
nowe miejsca pracy? Czy ciąć wy-
datki?

Samorząd musi zbudować do-
bry plan transformacji energetycz-
nej dla regionu:

- należy postawić na energetykę 
odnawialną - przydomowe instala-
cje wytwarzające energię elektrycz-
ną, izolację dachów i budynków.

- wyznaczyć ambitne cele trans-
formacji energetycznej do 2030 r.

Te przedsięwzięcia mogą być 
dofinansowane w ramach Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji. Jest to 
przeciwdziałanie kryzysowi klima-
tycznemu. 

Zespoły energetyczne może-
my podzielić na część toksyczną 
i perspektywiczną. Dalsza inte-
gracja energetyki z górnictwem 
jest nie do pogodzenia. Spółkom 
nieobciążonym węglowym bala-
stem łatwiej będzie się zrestruk-
turyzować  i pozyskać pieniądze 
na inwestycje w źródła odna-
wialne. Dalsze przedłużanie ich 
życia przez hojne dopłacanie do 
przestarzałej energetyki  i kopal-
ni powinno być jak najszybciej 
modyfikowane na podstawie 
szczegółowego planu rządu i jego 
restrukturyzacji.

Apeluję do członków Rady 
o współdziałanie. Skończmy z bez-
myślnymi i szkodliwymi podzia-
łami. Nasze lokalne sprawy będą 
łatwiejsze do rozwiązania, gdy bę-
dziemy o nich wspólnie rozmawiać. 
Pracujmy dla wspólnego dobra.

Należy rozważyć:
- zawieszenie zakazu handlu 

w niedzielę przestrzegając kodeksu 
pracy;

- utworzenie Domu Opieki Spo-
łecznej - dzienny dom dla seniorów 
potrzebujących dziennego wsparcia 
medycznego (pielęgniarki, lekarz);

- finansowanie budowy Via Bal-
tica w formule partnerstwa publicz-
nego;

- kwestie dalszego funkcjonowa-
nia Parku Przemysłowego. Stworze-
nie planu który regeneruje koszty,

- stworzenie centrum rozwoju 
lokalnego.

Mamy demokrację przedstawi-
cielską. Nasi przedstawiciele mają 
być elementem gwarancyjnym de-
mokracji.

Doświadczenia pandemii niech 
będą dla nas nowym wyzwaniem. 
Dostrzegamy konieczną potrzebę 
zmian w naszym codziennym życiu.

STANISŁAW KASEJA

Marysia  
o dobrym 

sercu 
Marysia to opiekunka porzuconych 
i bezdomnych kotów. Na swoim osie-
dlu, czyli w okolicy ul. Pięknej zbiera 
gromadki szarych, burych, łaciatych, 
czarnych i białych „ogonków”.  Zapew-
nia im fachową opiekę i pomoc. Jed-
nak w tej działalności nie pozostaje 
sama. Może liczyć na pomoc sąsiadki 
Eli, Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej oraz Lecznicy Zwierząt. 

Pracownicy spółdzielni bu-
dują domki noclegowe, panie 
pięknie je malują i ustawiają w za-
ciszne miejsca. Teren obsadzają 
zielenią. Tam kociaki mają spo-
kój. Co ważne, nie stwarzają pro-
blemu mieszkańcom osiedla. Jest 
to ich prawdziwe królestwo. 

Bez względu na pogodę, krzy-
we spojrzenia i uszczypliwości 
Marysia oraz Ela dokarmiają je. 
Wystarczy sygnał: „Aaa kotki 
dwa” lub „kici, kici”, a całe stadko 
gromadzi się w swojej stołówce. 
Obie panie robią to społecznie. 
Za własne pieniądze kupują kar-
mę. Dbają o zdrowie swoich pod-

opiecznych. Wożą do lecznicy, 
gdzie kociaki są badane, a także 
sterylizowane. 

Marysia oraz Ela dzięku-
ją wszystkim sponsorom i do-
broczyńcom. Bierzmy przykład 
z tych pań i pomagajmy opusz-
czonym zwierzętom. 

MARIA ROMANOWSKA 

strofy poetyckie

złote myśli

Zaraza
Pantomimo straszliwa
Skądżeś do nas przybyła?
Żeś cały świat swą wrogością przestraszyła.

Weszłaś do nas bez pytania,
bez żadnego zaproszenia. 
Narzuciłaś nam swą wolę, 
ot tak sobie, z zaskoczenia. 

Kto cię zrodził i wyhodował? 

Korono – wirusie.
Najzdrowszego zarażasz 
I w izolacji osadzasz. 

Zmuszałaś do maseczek, 
że brat brata nie poznaje. 
Moja droga pantomimo co to za obyczaje? 

Zmuszałaś do kwarantanny. 
Pozamykałaś zakłady,  szpitale i  szkoły. 

Leczyłaś tylko przez telefon. 
Cały świat jest Tobą przestraszony.

Zmuszałaś by żyć w oddaleniu od siebie, 

by nie można było usłużyć  nikomu w potrzebie. 

Czy długo jeszcze będziesz wśród nas gościła? 

Ile jeszcze miesięcy będziesz nas straszyła? 

Opuść naszą Europę. 
Idź tam gdzie pieprz rośnie. 
My chcemy być zdrowi. 
I w rodzinach żyć radośnie. 
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