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Sanatorium  
– tak czy nie?

W dzisiejszych czasach dużą popularnością 
cieszą się naturalne metody leczenia. Nie wy-
wołują one skutków ubocznych, a rezultaty są 
trwalsze i dłużej się utrzymują. Nie dają jednak 
szybkich efektów i to często zniechęca do ich 
stosowania.

Uzdrawiające działanie złóż natu-
ralnych, wód mineralnych i leczniczych 
oraz prozdrowotne właściwości klimatu 
wykorzystywane są w leczeniu uzdrowi-
skowym. Sanatoria cieszą się niesłabnącą 
popularnością i nieustannie zwiększa się 
w nich liczba kuracjuszy. 

Do sanatorium można wyjechać na dwa 
sposoby: inwestując własne środki lub na 
koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ 
sfinansuje w pełni jedynie leczenie w szpita-
lu uzdrowiskowym. W przypadku pobytu 
w sanatorium musimy liczyć się z koniecz-
nością partycypacji w kosztach wyżywie-
nia i noclegu. Ich wysokość jest uzależniona 
od standardu pokoi oraz pory roku, w jakiej 
przypadnie termin pobytu. Korzystając z sa-

natorium w ramach NFZ nie mamy możli-
wości wyboru czasu i miejsca pobytu, a od 
momentu złożenia skierowania do wyjazdu 
może minąć nawet kilkanaście miesięcy. Ja-
dąc do szpitala uzdrowiskowego przysługu-
je nam zwolnienie L4, zaś na czas odpoczyn-
ku w sanatorium będziemy musieli wziąć 
urlop wypoczynkowy. 

W przypadku wyjazdu na własny koszt 
warto zastanowić się nad wyborem miej-
sca pobytu kierując się przede wszystkim 
rodzajem schorzeń, zasobami naturalnymi 
i klimatem, a jeśli chcemy wyjechać w celu 
ogólnej poprawy stanu zdrowia – kom-
pleksowością oferowanych zabiegów. 

Sanatoria oferują zabiegi oparte 
przede wszystkim na miejscowych bo-
gactwach naturalnych. Występujące zło-
ża wód mineralnych i leczniczych pozwa-
lają na wdrożenie kuracji pitnych, kąpieli 
a także inhalacji. Działanie lecznicze wód 
mineralnych jest udowodnione długolet-
nią obserwacją oraz badaniami kliniczny-
mi i fizykochemicznymi.

Kuracja pitna 
Kuracja pitna w zależności od właści-

wości wody jest stosowana w przypad-

ku wspomagania leczenia wielu schorzeń, 
w szczególności w przypadku chorób: układu 
pokarmowego, głównie choroby wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, stanów zapalnych żo-
łądka i jelit, nadkwaśności i niedokwaśności, 
chorób trzustki, wątroby i dróg żółciowych. 
Stosowana jest także w leczeniu niedokrwi-
stości i chorób przemiany materii: cukrzycy, 
miażdżycy, skazy moczanowej i kamicy mo-
czowej oraz nadczynności tarczycy.

Uzdrowiska i sanatoria posiadają pijalnie 
wód, które mogą mieć charakter ogólnodo-
stępny lub też własny, przeznaczony wyłącz-
nie do użytku kuracjuszy przebywających na 
turnusach leczniczych w danym obiekcie. 
Woda podawana jest przeważnie w jedno-
razowych kubkach ze słomką lub w specjal-
nie do tego przeznaczonych kubkach tzw. 
pijałkach. W wielu uzdrowiskach można 
zaopatrzyć się w piękne, ceramiczne pijałki 
wykonywane przez rodzinne firmy z boga-
tą tradycją, produkujące kubki do picia wód 
leczniczych od pokoleń. Wody lecznicze na-
leży spożywać spokojnie, małymi łykami, 
zwracając uwagę na jej temperaturę, od któ-
rej zależą często właściwości lecznicze.

Dokończenie na str. VI

Pierwszy numer Gazety Seniora 
„Srebrni” poświęciliśmy głównie epi-
demii koronawirusa, która zdomino-
wała niemal każdą dziedzinę naszego 
życia. I chociaż zagrożenie nie minęło 
i w dalszym ciągu jest dużo zachoro-
wań, seniorzy nie są bierni. 

Dużo pozytywnych opinii, 
jak również nowych pomysłów 
skłoniło nas do zredagowania 
drugiego numeru Gazety Senio-
ra, co niniejszym czynimy. 

W poprzednim numerze pi-
saliśmy o projekcie „Złota Rącz-
ka” dla seniorów 60+ w Łomży. 
Wymienialiśmy zakres usług, ja-
kie byłyby świadczone dla se-
niorów. Cieszy fakt, że pomysł 
ten został zaakceptowany przez 
Urząd Miejski w Łomży i pro-
gram wejdzie w życie od wrze-
śnia pod nazwą „Fachowiec dla 
seniora”. Wszelkie informacje do-
stępne są pod numerem telefonu: 
86 215 68 99 lub w siedzibie CIS 
przy ul. Farnej 1. Tymi dwoma 
kanałami można również doko-
nywać zgłoszeń dotyczących po-
trzeby skorzystania z usługi. 

Seniorzy angażują się 
w różne projekty. I chociaż jest to 
w mniejszym stopniu niż przed 
pandemią, w dalszym ciągu chcą 
być aktywni i chętni do działania. 

Z bieżącego numeru naszej 
gazety dowiecie się Państwo, jak  
cenne dla zdrowia może być le-

czenie uzdrowiskowe. Przeczy-
tacie  m.in. o działaniach Klu-
bu Seniora czy Wolontariackiej 
Grupie Senioralnej. Znajdziecie 
tu wszystko to, co cieszy, nurtuje 

i zajmuje Nas – Seniorów. Nie za-
braknie także refleksyjnych strof 
czy apetycznych przepisów. 

Zapraszamy więc, do lektury 
drugiego numeru Gazety Senio-

ra „Srebrnych”. Jesteśmy otwar-
ci na Państwa opinie na temat 
pisma i poruszanych w nich te-
matów. Czekamy na propozycje, 
które byłyby inspiracją do kolej-

nych artykułów. Możecie Pań-
stwo nadsyłać je na adres mailo-
wy: srebrni@onet.pl. 

JADWIGA KRUCZEWSKA 

„Trwaj chwilo, jakże jesteś piękna” 
Johann Wolfgang von goethe, faust

Od lewej: Janina Surowik, Stanisław Kaseja, Jadwiga Kruczewska, Grażyna Czajkowska, Maria Romanowska, Danuta Waśko i prowadząca warsztaty dziennikarskie 
w ramach projektu „Od seniora do redaktora” Marlena Siok

Uzdrowisko Połczyn 
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Łomżyńscy seniorzy stara-
ją się wracać do normalnego 
życia. Zdają sobie sprawę, że 
pandemia nie minęła i szybko 
nie minie, ale muszą nauczyć 
się z nią żyć, bo jak długo w cał-
kowitej izolacji od ludzi moż-
na funkcjonować? Kto biernie 
przed pandemią spędzał czas 
z dnia na dzień, dalej to robi. 
Natomiast seniorzy, którzy 
byli zaangażowani w życie śro-
dowiska senioralnego powo-
li wracają do normalności. Do 
klubu przychodzi mniej klu-
bowiczów, bo niektórzy boją 
się o własne zdrowie, tym bar-

dziej, że wzrasta liczba zacho-
rowań na COVID 19. W klubie 
przestrzegane są zasady bez-
pieczeństwa: dezynfekcja rąk, 
mierzenie temperatury, ma-
seczki, odpowiedni dystans 
między osobami. Jest wydzie-
lone izolatorium na wypadek 
gdyby w czasie zajęć ktoś źle się 
poczuł. Zapisywane są godziny 
wejścia i wyjścia klubowiczów. 
Ograniczona jest liczba osób 
mogących jednocześnie brać 
udział w zajęciach. Ze względu 
na obostrzenia sanitarne ogra-
niczone są pewne formy zajęć. 

Tak było
Przed pandemią klub tętnił 

życiem. Każdego dnia były róż-
norodne zajęcia, przychodziło 
dużo klubowiczów. Klub „pękał 
w szwach”. Można było przy ka-
wie, herbatce i słodkościach po-
gawędzić, snuć plany na przy-
szłość. Często na środowych 
spotkaniach klubowych bywało 
180 – 200 osób. Odbywały się im-
prezy okolicznościowe spotkania 
z ciekawymi ludźmi. W pozostałe 
dni przychodziły osoby zaintere-
sowane aktualną tematyką zajęć. 
Dużą popularnością cieszyły się 
sobotnie potańcówki. 

Obecnie jest to niemożliwe. 
W klubie może przebywać  jed-
nocześnie 35 osób. Seniorom 
brakuje  normalnej działalności 
i kontaktu z rówieśnikami. Or-
ganizowane są zajęcia i spotkania 
na powietrzu. 

Tak jest 
Regularnie, dwa razy w tygo-

dniu,  odbywają się próby zespo-
łu „Maryna”. Zespół musi ćwi-
czyć, by utrzymać formę jaką 
sobie wypracował. Przed pande-
mią dużo występował w Łom-
ży i poza nią. Wyjeżdżał na kon-

kursy i przeglądy. Nie sposób 
wymienić wszystkich wydarzeń, 
w których brał udział.

Na początku lipca rozpoczęły 
się zajęcia fitness. Nie jak przed 
pandemią na sali, ale na powie-
trzu. Dwa razy w tygodniu, po 
sąsiedzku, na boisku Szkoły Pod-
stawowej nr. 7 w Łomży. Nie ma 
tu ograniczeń liczby osób, po-
nieważ jest dużo miejsca do ćwi-
czeń. Każdy uczestnik przynosi 
swoją matę. Zajęcia te cieszą się 
dużym zainteresowaniem.

Chętni seniorzy, mający ro-
wery i kondycję, wpadli na po-
mysł, aby jeździć na wycieczki ro-
werowe a przy okazji poznawać 
bliżej okolice Łomży. Pierwszy 
wyjazd na trasie Łomża – Jedna-
czewo -Łomża, około 18 kilome-
trów, był sprawdzianem kondy-
cji. I tu ogromne brawa. Wszyscy 
sprawdzili się doskonale, więc 
zaplanowano następny wyjazd. 
Tym razem trasa dłuższa, po-
nad 30 kilometrów, Łomża- No-
wogród- Łomża. W Nowogro-
dzie  obiad w restauracji Wiszące 
Ogrody, położonej na skarpie 
z pięknym widokiem na okolicę. 
Po drodze jeden z uczestników 
”złapał gumę”, ale szybko pora-
dzono sobie z tym problemem. 
Kolejnym wypadem za miasto 
na rowerach był wyjazd do Gieł-
czyna. Jedni zbierali grzyby, inni 
po prostu cieszyli się z kontaktu 
z przyrodą i spędzeniem czasu 
w miłym towarzystwie. Wszy-
scy powrócili w dobrej kondy-
cji, pełni humoru, pozytywnego 
nastawienia i z planami na dalsze 
wyjazdy. Aż strach pomyśleć co 
będzie na koniec sezonu. Ha! 

Na życzenie klubowiczów 
zorganizowano wyjazd autoka-
rem na grzybobranie. Seniorzy 
nazbierali grzybów i jagód. Ni-
kogo wilki nie zjadły, nikt się 
nie zgubił. Wszyscy wrócili bar-
dzo zadowoleni. W sierpniu pla-
nowany jest grill na placu przy 

Domu Gościnnym Wenecja 
w Łomży. Ze względu na czas 
pandemii organizowane są spo-
tkania plenerowe, bo taka forma 
spędzania czasu przez seniorów 
jest bezpieczniejsza niż przeby-
wanie w pomieszczeniach.

Są tacy seniorzy, którzy 
w małych, zaprzyjaźnionych 
grupach, sami organizują sobie 
wyjazdy. Jeden z klubowiczów 
zaprosił przyjaciół do leśni-
czówki, niedaleko Łomży. Z ko-
lei całkiem niedawno inny ko-
lega gościł u siebie seniorów na 
działce, na Mazurach.

Senioralna Grupa Wolontariacka                  
Z inicjatywy Stowarzysze-

nia Solidarni w Potrzebie reali-
zowane jest zadanie publiczne 
pod nazwą: Grupa Wolontariac-
ka – Solidarni w Potrzebie. Ak-
tywni seniorzy stworzyli Senio-
ralną Grupę Wolontariacką, aby 
wspólnie z Młodzieżową Gru-
pą Wolontariacką nieść pomoc 
w czasie pandemii i wspierać 
się wzajemnie. Pod koniec lipca 
w Lesie Jednaczewskim odby-
ło się spotkanie integracyjne, na 
którym omówiono cele i podsta-
wy współdziałania sieci samopo-
mocy. Seniorzy zgłaszali pomy-
sły, co do realizacji projektu. Były 

śpiewy przy akompaniamen-
cie akordeonu i trochę ruchu na 
świeżym powietrzu.

Jak widać seniorzy bardzo ak-
tywnie działają. Mają pełną świa-
domość z zagrożenia, które jest 
obecne w ich życiu, ale stosu-
ją się do zaleceń. Wychodzą co-
raz śmielej z domu i spełniają się 
w różnych dziedzinach. Rozwija-
ją swoje pasje i zainteresowania, 
na co nie mieli czasu gdy praco-
wali i wychowywali dzieci.

A na koniec trochę przemyśleń
Seniorzy to nie babcia i dzia-

dek siedzący przed telewizorem 
w kapciach z pilotem w ręku. 
Dużo seniorów brało udział 
w kursach komputerowych. To 
osoby kreatywne, pomysłowe, 
w większości surfujące po Inter-
necie, żądne wiedzy, interesujące 
się bieżącymi sprawami w kraju 
i na świecie. Działając dla innych, 
działają również dla siebie.

Drodzy Seniorzy, jesień życia 
ma swoje uroki. Wcale nie musi 
być smutna i nudna. Może być 
efektywna, radosna i pogodna.

Wszystko zależy od tego jak 
wykorzystamy dany nam jeszcze 
czas.....Skupiajcie się wokół Klu-
bów Seniora. W gromadzie za-
wsze żyje się weselej i lżej ! Czego 
przykładem jesteśmy My.

Pamiętajmy, nie wszyscy z nas 
są przysłowiowymi „moherami”.

Miejmy nadzieję, że kiedyś 
będzie normalnie, chociaż nie 
będzie już tak samo jak przed 
pandemią koronawirusa. Jeszcze 
będzie pięknie. Wrócą czasy, gdy 
będziemy spotykać się bez ogra-
niczeń.

Seniorzy trzymajmy się. Se-
niorzy nie dajmy się …...dogonić 
wirusowi !                                              

DANUTA WAŚKO
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Co słychać w Klubie Seniora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży?

Klub Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży wznowił swoją działalność 1 czerwca 2020 roku, po dość długiej przerwie spowodowanej wybuchem epidemii COVID-19.

Mimo pandemii zespół Maryna szlifuje swój warsztat

Na trasie Łomża - Nowogród 

Spotkanie Senioralnej Grupy Wolontariackiej w Lesie Jednaczewskim
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Oczekujemy dialogu, współ-
pracy dla wypracowania wspól-
nego dobra i pokoju społeczne-
go.

W walce światopoglądowej, 
zarówno policja, jak i media pu-
bliczne nie mogą być zbrojnym 
ramieniem partii politycznej. 
Należy wsłuchać się w głosy obu 
stron sporu. W szczególny spo-
sób wsłuchiwać się w głosy i spra-
wy zwykłych ludzi.

Prezydent publicznie dekla-
rował co znaczy sprawiedliwość, 
która uczy, przemienia człowie-
ka, uzdrawia go, podnosi na du-
chu, resocjalizuje. Prezydent 
kilkakrotnie głośno, wręcz krzy-
kiem mówił o niesprawiedliwej 
biurokracji publicznej i sądach. 
Słowa ulotniły się. Pozostał tylko 
wiatr. Prezydent musi mieć po-
czucie odpowiedzialności za kraj 
i wszystkich jego mieszkańców. 
Musi mieć świadomość, że jest 
dla nas. Czy bliskie są mu sprawy 

ludzkie? Czy ma ochotę dotykać 
spraw ludzi cierpiących?

Będąc bacznym obserwa-
torem rzeczywistości stwier-
dzam niesprawiedliwość przede 
wszystkim w nadmiernej roz-
piętości w świadczeniach eme-
rytalnych. Rewaloryzacja  i 13. 
emerytura nie rozwiązują ist-
niejącego problemu głodowych 
emerytur, a wprowadzony sys-
tem pogłębia rozwarstwianie się 
społeczeństwa. Do tego docho-
dzi brak bezpieczeństwa zdro-
wotnego seniorów w wieku 80+. 
To kolejny przejaw niesprawie-
dliwości. Starsi ludzie nie mają 
równego dostępu do lekarza 
specjalisty, zakupu lekarstw. 
W związku z tym wymagane są 
trwałe rozwiązania systemowe. 
Ponadto, niesprawiedliwością 
jest także brak równych szans 
w rozwoju młodego pokolenia. 
500+ nie służy temu. Wsparcie 
nie powinno być wypłacane ro-

dzicom. Powinno przybrać for-
mę bezgotówkową. 

Prezydent osiąga swój cel, 
nie wtedy, gdy niszczy, ale wte-
dy gdy buduje i ma szacunek 
dla każdego człowieka. Nie 
może akceptować obok siebie 
ludzi tworzących zło, np. sys-
temowe bezprawie osób naj-
wyższego szczebla administra-
cji państwowej. Musi stać przy 
podstawowych wartościach, 
o których wciąż pięknie nam 
przypomina. Wielkość dokonań 
prezydenta nie sprowadza się do 
celebrowania uroczystości.

Chcemy znać miejsce pre-
zydenta w naszej skomplikowa-
nej i niełatwej rzeczywistości 
społeczno-politycznej. Czy stoi 
po stronie demokracji, wolno-
ści i praworządności? Czy po 
stronie autokratów? Czy jest za-
wieszony między tymi dwie-
ma stronami. Prezydent wraz ze 
społeczeństwem obywatelskim 

i organizacjami pozarządowymi 
musi dokonać wyboru budowy 
naszej cywilizacji. 

Obecnie w bardzo trudnym 
okresie w historii świata w ob-
liczu wirusa, który nie oszczę-
dza ludzkiego życia oraz źródeł 
utrzymania Europa jest najlep-

szym miejscem w jakim mogli-
śmy się znaleźć.

Unię Europejską oceniamy z na-
dzieją co może nam zaoferować na 
przyszłość, a nie przesuwanie do 
Brukseli kompetencji naszego pań-
stwa i rządu. STANISŁAW KASEJA

Senior 80+

Dzienny Dom "Senior+" istnieje już 
czwarty rok. Wielu z nas, seniorów, 
od początku uczestniczy tu w różno-
rodnych zajęciach i aktywnościach. 
Nawiązały się wśród nas grupy przy-
jazne, w których czujemy się blisko, 
swobodnie, serdecznie. Przyjaźń to 
nasze wzajemne wsparcie w potrze-
bie.

Możemy zwierzać się wza-
jemnie ze swoich trosk i radości. 
Pożartować, jak też wysłuchać, 
wesprzeć ciepłym słowem czy 
korzystną radą. Osobom star-
szym i samotnym taka przyjaźń 
jest bardzo potrzebna do funk-
cjonowania w obecnych warun-
kach, kiedy to koronawirus nie 
odpuszcza. Codziennie poda-
wane są nowe rekordy zachoro-
wań, liczby hospitalizowanych, 
liczby zgonów. Taka sytuacja 
stwarza poczucie ciągłego leku, 
obawę przed nadchodzącym ju-
trem, a do tego samotność. Taki 
stan bardzo niekorzystnie wpły-
wa na naszą psychikę. Dlatego ła-
twiej nam żyć, gdy jesteśmy sobie 
przyjaźni.

Nie chcemy zamykać się 
w domu. Chcemy w bezpieczny 
sposób być z sobą. Czy to możli-

we? Wydaje się, że tak. By zapo-
biec przedostaniu się wirusa do 
naszej placówki (DDS+) Pani 
kierownik wprowadziła obo-
wiązkowe restrykcje. Podziele-
ni też zostaliśmy na trzy grupy 
20-osobowe. Nie możemy spoty-

kać się wszyscy razem w tym sa-
mym dniu.

W obecnej sytuacji idealnym 
rozwiązaniem wydają się być rów-
nież spotkania na świeżym po-
wietrzu. I tak Pani kierownik zor-
ganizowała nam wyjazd dużym 

autokarem do lasu w Morgowni-
kach (nadleśnictwo Nowogród), 
na wolną przestrzeń, u ujścia Pisy 
do Narwi. Wtedy mogliśmy spo-
tkać się wszyscy razem.

Spotkanie odbyło się przy 
ognisku, muzyce, a co najważ-

niejsze mogliśmy ze sobą poroz-
mawiać w zaprzyjaźnionych gru-
pach. Tematów do rozmów było 
wiele. Ale to, co niemal spędza 
nam sen z powiek, to marzenie... 
Marzenie odzyskania pewności 
siebie,  nie upadania na duchu 
gdy los doświadcza nas trudno-
ściami?

To, co nas buduje to nadzie-
ja. Trudne chwile przecież nie 
mogą trwać wiecznie. Przecież 
życie składa się nie tylko z sa-
mych trudności, smutków, cho-
rób, ale i z radości i pozytywów. 
Wierzymy, że „PO BURZY 
ŚWIECI SŁOŃCE” i pojawia 
się tęcza.

A kiedy już będzie po wszyst-
kim, przekonamy się, że przy-
jaźń jest nam bardzo potrzebna. 
Nie żałujemy dla niej czasu. Nie 
żyjmy tylko narzekaniem, smut-
kami. Nie odzyskamy już stra-
conego czasu, ale możemy prze-
stać marnować ten, który nam 

jeszcze został.
Obecnie to, czego nam 

potrzeba, to nadzieja 
i siła. Nadzieja, że złe 
niedługo się skończy, 
a siła żeby przetrwać 
do tej chwili.

JANINA GÓRSKA 
Seniorka DDS+

Dwie Polski,  
jeden prezydent

Spotkanie w Morgownikach przy ognisku i muzyce 

Dzienny Dom „Senior+” to przyjaźń i nadzieja 

Prezydent kraju zobowiązany jest do równania naszej wyboistej drogi sprawiedliwości i podążania nią jako pierwszy. 
Tylko wtedy jesteśmy przekonani o sprawiedliwości. Oceniamy w jaki sposób uczy nas jej prezydent.  

Nasze oczekiwania i żądania są powszechnie znane.
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Inhalacje solankowe
Inhalacje solankowe stoso-

wane są w zapobieganiu i wspo-
maganiu leczenia wielu schorzeń 
dróg oddechowych. Zabieg pole-
ga na wdychaniu rozcieńczonej 
solanki rozpylonej w postaci ae-
rozolu. Wdychanie aerozolu so-
lankowego powoduje nawilżenie 
dróg oddechowych, rozrzedze-
nie śluzu i umożliwia łatwiejsze 
odksztuszanie. Solanka wpły-
wa więc korzystnie przeciwza-
palnie na układ oddechowy, ma 
działanie zwiększające odpor-
ność, reguluje i stymuluje do pra-
widłowego działania układ en-
dokrynny oraz układ nerwowy.

Osobom, które zmagają się 
z chorobami górnych dróg od-
dechowych, alergiami lub cho-
robami tarczycy, a także takim, 
które pracują głosem lub miesz-
kają w dużych miastach, poleca 
się korzystanie z inhalacji w tęż-
niach solankowych. Coraz więcej 
miejscowości uzdrowiskowych 
buduje tężnie, aby w ten sposób 
w pełni wykorzystać właściwości 
lecznicze solanki. 

Kąpiele lecznicze
Istotnym elementem leczenia 

uzdrowiskowego są także kąpiele 
lecznicze, które mają zbawienny 
wpływ na kondycję skóry, mają 
również działanie przeciwbólo-
we oraz relaksacyjne. 

I tak:
kąpiel kwasowęglowa to 
zabieg z wykorzystaniem wody 
ze zwiększoną zawartością dwu-
tlenku węgla, który ulega wchła-
nianiu przez skórę i układ od-
dechowy. Powoduje to m.in. 
zmniejszenie we krwi ilości pro-
duktów przemiany materii, cho-
lesterolu i glukozy. Kąpiel roz-
szerza naczynia krwionośne 
i poprawia ukrwienie kończyn, 
wentyluje płuca i pomaga w kło-
potach ze snem.
kąpiel siarkowa na bazie siar-
ki w postaci siarkowodoru przy-
spiesza metabolizm skóry po-
wodując rozszerzenie jej naczyń 
włosowatych i ułatwia wniknię-
cie siarki do organizmu. Zalecana 
jest w leczeniu problemów skór-
nych: trądziku, łuszczycy i łojo-
toku, ponieważ łagodnie złuszcza 
naskórek i stymuluje jego odno-
wę. Poprzez uzupełnienie siarki 
w organizmie poprawia się ru-
chomość stawów.
kąpiel solankowa działają-
ca korzystnie w wielu chorobach 
narządu ruchu (schorzenia or-
topedyczne, reumatyczne), po-
wodująca zmniejszenie pobu-
dliwości nerwów czuciowych 
i ruchowych, normalizująca ci-
śnienie tętnicze, polepszająca re-
gulację krążenia krwi i pobudza-
jąca ukrwienie skóry. Zabieg jest 
także doskonałą formą relaksu 
w stanach przemęczenia i stresu.

W leczeniu sanatoryjnym 
wykorzystywana jest borowina 
często nazywana czarnym zło-
tem polskich ziem. Jest to szcze-
gólna odmiana torfu powstała na 
skutek długotrwałego rozkładu 
roślin przez bakterie w ciepłym 
i wilgotnym środowisku. Zawiera 
ogromne bogactwo cennych sub-
stancji organicznych i nieorga-
nicznych oraz soli. Wydobywana 
jest w kopalniach odkrywkowych 
jak węgiel brunatny i po oczysz-
czeniu, wymieszaniu z wodą 
i podgrzaniu staje się doskonałą 
substancja leczniczą. 

Zabiegom borowinowym to-
warzyszy intensywne pocenie się 
i następuje tzw. „dializa skóry” – 
zbędne toksyny są wydalane a ak-
tywne składniki z borowiny wni-
kają do organizmu.

Dzięki znanym od dawna na-
turalnym właściwościom detok-
sykacyjnym, przeciwzapalnym, 
rozkurczającym i przeciwbólo-
wym, skutecznie wspomaga reha-
bilitację po urazach, kontuzjach, 
zabiegach chirurgicznych. Jest do-

skonałym środkiem na choroby 
reumatyczne i zwyrodnieniowe, 
pomaga walczyć z bólem. Wyko-
rzystywana jest także w leczeniu 
schorzeń układu krążenia, chorób 
układu nerwowego, pokarmo-
wego a także chorób kobiecych, 
w tym niepłodności. Dodatkowo 
wykazuje doskonałe działanie uję-
drniające, modelujące, odchudza-
jące i antycellulitowe.

Leczenie sanatoryjne moż-
na kontynuować po powrocie 
do domu. Uzdrowiska często 
sprzedają butelkowaną wodę 
leczniczą, którą można także ku-
pić w aptekach i niektórych skle-
pach z artykułami spożywczy-
mi. Solankę do inhalacji można 
nabyć w postaci mgiełki. Można 
też kupić środki wytwarzane na 
bazie wód mineralnych, dzięki 
którym przygotujemy leczniczą 
kąpiel. 

W sprzedaży dostępna jest 
również borowina i produkty za-
wierające ten cenny torf do stoso-
wania w formie okładów i kąpieli. 
Na bazie surowców naturalnych 

produkowane są kosmetyki 
o wielowymiarowym działaniu, 
które redukują niedoskonałości, 
odżywiają skórę i poprawiają jej 
kondycję.  

Dlaczego warto zdecydować się na 
leczenie uzdrowiskowe?

Lekarze balneolodzy (zaj-
mujący się medycyną opartą na 
naturalnych czynnikach) pod-
kreślają, że po leczeniu w sana-
toriach nie należy spodziewać się 
natychmiastowych efektów. Do 
zaobserwowania poprawy stanu 
zdrowia potrzeba czasu, ale re-
zultaty są trwalsze i dotyczącą ca-
łego organizmu, a nie tylko poje-
dynczych układów.

Innym atutem, jaki niesie ze 
sobą leczenie uzdrowiskowe jest 
to, że w odróżnieniu od farma-
kologii nie występują powikłania 
czy niepożądane skutki oboczne. 
Terapia w uzdrowisku nie obcią-
ża organizmu, ale daje mu opty-
malne warunki i stymuluje do 
wydajniejszej walki z chorobą 
i zwiększenia odporności.

Sanatoria są bardzo elastycz-
ne. Dostosowują swoje usługi 
do potrzeb kuracjuszy. Stąd po-
jawiają się pakiety dla rodzin, 
dla kobiet, dla seniorów, pakiety 
VIP, pakiety świąteczne, weeken-
dowe.

Dodatkowym atutem prze-
bywania w sanatorium może 
być ciekawa okolica – ośrod-
ki często zlokalizowane są 
w pobliżu lasów, parków, zbior-
ników wodnych. Otoczenie 
stwarza specyficzny mikrokli-
mat, sprzyjający wyciszeniu, 
odpoczynkowi, spacerom, wy-
cieczkom. Można odwiedzić 
ciekawe miejsca, wypożyczyć 
rower, kajak i zwiedzić okolicę. 
Lokalne samorządy dbają o to, 
aby przebywający na kuracjach 
goście wywieźli jak najlepsze 
wspomnienia o miejscowości. 
Stąd też dbałość o czystość, 
o dekoracje kwietne, o zapew-
nienie atrakcji.

Sanatoria w czasie koronawirusa
Sytuacja epidemiologicz-

na spowodowała, że sanatoria 
muszą funkcjonować w ostrym 
reżimie sanitarnym. Przed wy-
jazdem kuracjusz musi wyko-
nać badanie na koronawirusa. 
Koszt badania pokrywa NFZ, 
a w przypadku wyjazdu prywat-
nego – zainteresowany. W dniu 
przyjęcia dokonywany jest po-
miar temperatury i przepro-
wadzony wywiad epidemiolo-
giczny. W obiektach przebywa 
zmniejszona liczba osób, przy 
stolikach siedzi też mniej osób. 
Są ograniczenia w korzystaniu 
z windy. Stołówki i pomiesz-
czenia, w których odbywają się 
zabiegi są dezynfekowane wie-
lokrotnie w ciągu dnia. Wszy-
scy przebywający w budyn-
ku muszą zakrywać nos i usta 
i często nosić identyfikatory. 
W ogólnodostępnych miejscach 
są rozwieszone informacje o ko-
nieczności przestrzegania zasad 
sanitarnych, dostępne są płyny 
do dezynfekcji rąk. Wszyscy sta-
rają się zachować w stosunku do 
siebie dystans społeczny.

Najlepsza inwestycja
Bez względu na to, czy za-

mierzamy zapłacić za wyjazd 
sami, czy skorzystać z dopłat 
NFZ, a także bez względu na 
to, czy ruszymy w góry, nad mo-
rze, czy w inną atrakcyjną pod 
kątem uzdrowiskowym krainę 
– warto zdecydować się na taki 
wypoczynek, choćby jako al-
ternatywę corocznego urlopu. 
Tym sposobem możemy połą-
czyć przyjemne z pożytecznym 
i zainwestować w to, co mamy 
najcenniejszego, czyli nasze 
zdrowie. Dbajmy o to, by cieszyć 
się nim jak najdłużej!

GRAŻYNA CZAJKOWSKA

Uzdrowisko Połczyn 

Sanatorium  
– tak czy nie?
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Wszyscy członkowie Rady Seniorów 
biorą udział w projekcie „Aktywny 
Senior = Obywatel”. Projekt realizo-
wany jest przez Podlaską Federację 
Organizacji Pozarządowych i Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łom-
ży. 

Głównym celem szkolenia 
jest włączenie seniorów w pro-
cesy decyzyjne i życie społecz-
ne miasta. W ramach projektu 
uczestniczymy w Szkole Liderów 
Seniora. Jest to cykl warsztatów 
pn. Łomżyński Senior Decyduje, 
podzielony na cztery bloki tema-
tyczne:
•Trening motywacyjny,
•Zajęcia z aktywności 
obywatelskiej,
•Trening umiejętności 
liderskich,
•Warsztaty NGO.

Spotykamy się raz w tygodniu  
na szkoleniu

Obecnie jesteśmy na etapie 
zgłębiania wiedzy na treningu 
umiejętności liderskich. Uczy-
my się między innymi, jak inte-
grować i aktywizować seniorów 
w środowisku lokalnym. Dla-
czego jest to tak ważne? Senio-
rzy w Łomży stanowią znaczącą 
część społeczeństwa - około15 
800 osób. Miasto jest nam przyja-
zne, ale przecież nigdy nie jest tak 
dobrze, żeby nie mogło być lepiej. 
Są potrzeby i problemy seniorów, 
które nie zawsze są oczywiste dla 
osób młodych i sprawnych fizycz-
nie. Dlatego należy mówić o nich 
głośno. Jest też reakcja Ratusza na 
potrzeby zgłaszane przez Łom-
żyńską Radę Seniorów i Łom-
żyńską Społeczną Radę ds. Osób 
z Niepełnosprawnościami, doty-
czącą sprawy „złotej rączki”. Od 
1 września 2020 w Łomży rusza 
projekt - „Fachowiec  dla Senio-
ra”. Pisaliśmy o tym w pierwszym 
wydaniu naszej gazety. Nie wie-
dzieliśmy wówczas jaka będzie 
reakcja Urzędu Miasta. Mieliśmy 
nadzieję, że wszystko pójdzie po 
naszej myśli. Bardzo się cieszymy, 
że miasto rozumie potrzeby se-
niorów.

Z wizytą w wodnej stolicy  
północno-wschodniej Polski 

Uczestnicy Szkoły Liderów 
Seniora 4 sierpnia brali udział 
w wycieczce do Augustowa, 
w ramach integracji grupy. Pły-
nęliśmy po jeziorach mazurskich 
dużym statkiem wycieczkowym, 
mogącym pomieścić 300 osób. 
Rejs trwał 2 godz. 45 minut. Był 
czas na pełny relaks, wymianę do-
świadczeń i rozmowy o dalszych 
działaniach na rzecz seniorów, 
jakie możemy podjąć jako Łom-
żyńska Rada Seniorów. Podczas 
jazdy do Augustowa i z powro-
tem śpiewaliśmy piosenki popu-
larne i pieśni ludowe. Było dużo 
radości, humoru i zadowolenia 
ze wspólnie spędzonego czasu. 
Nic tak nie integruje jak śpiew 
i muzyka.

Od seniora do redaktora 
Jednocześnie trwają „Warsz-

taty dziennikarskie – od seniora 
do redaktora – Gazeta Seniora”, 
w których biorą udział łomżyń-

scy seniorzy 60+, w tym także kil-
ka osób z Łomżyńskiej Rady Se-
niora. Tu też szkolenia odbywają 
się raz w tygodniu. Przeważnie są 
to osoby, które poznają podstawy 
dziennikarstwa, ale są także dwie 
osoby, które od trzech lat działa-
ją w Redakcji Podlaskiego Senio-
ra Łomża i piszą artykuły o ży-
ciu  łomżyńskiego środowiska na 
portalu społecznościowym – 
podlaskisenior.pl.  

Celem szkolenia dziennika-
rzy jest nabycie przez seniorów 
wiedzy na temat  dziennikarstwa 
prasowego, umożliwienie im wy-
kazania się swoimi umiejętno-
ściami redaktorskimi, możliwość 
przedstawienia swoich przemy-
śleń czytelnikom oraz aktywizo-
wanie osób starszych do działa-
nia. W ramach kursu uczestnicy 
przygotowują materiały prasowe, 
które są zamieszczane na łamach 
naszej gazety.

Redaktorzy łomżyńskich 
warsztatów  dziennikarskich wy-
dali 18 lipca pierwszy numer GA-

ZETY SENIORA -”SREBRNI”. 
Obecnie czytacie Państwo drugi 
numer gazety, którą redagują se-
niorzy dla seniorów. Szkoła Li-
derów Seniora i warsztaty dzien-
nikarskie trwają nadal i jeszcze 
potrwają. Seniorzy 60 + aktyw-
nie i owocnie w nich pracują. 
Nikt nie opuszcza zajęć, chyba że 
wypadnie jakaś nieprzewidziana 
sytuacja. Doskonalą swoje umie-
jętności, bo na naukę, rozwijanie 
zainteresowań, zdolności i możli-
wości nigdy nie jest za późno. 

Łomżyńska Rada Seniora obraduje 
W lipcu, w Klubie Senio-

ra Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej odbyło się posiedze-
nie Łomżyńskiej Rady Seniora, na 
którym poruszaliśmy bieżące spra-
wy dotyczące naszego środowiska.

Stowarzyszenie Szukamy 
Polski z Białegostoku realizu-
je projekt pn. Ośrodek Wspiera-
nia Rad Seniorów – ASOS 2014 
– 2020. W lipcu przyjechała do 
nas kadra w/w projektu i odbyło 

się spotkanie szkoleniowo – do-
radcze z Łomżyńską Radą Se-
niorów. Doradcy z Białegostoku 
pochwalili nas, że jesteśmy jed-
ną z najprężniej działających rad 
w województwie. Cała rada była 
obecna na szkoleniu i aktywnie 
brała w nim udział. Nieskromnie 
dodam, że w Łomżyńskiej Radzie 
Seniorów nie ma osób przypad-
kowych. Wszyscy to społecznicy, 
pełni pomysłów i bardzo aktywni, 
rzeczywiście działający na rzecz 
naszej społeczności senioralnej.

W dniach 2-3 września 
w Supraślu odbędzie się I Podla-
ski Kongres Rad Seniorów, które-
go hasłem przewodnim jest „Siła 
współpracy, moc integracji”. Ze 
względu na obostrzenia sanitarne 
na kongres pojadą tylko  przed-
stawiciele rad województwa pod-
laskiego. Podzielimy się dobrymi 
działaniami  naszej rady i być może 
przeniesiemy dobre doświadcze-
nia innych na własne podwórko.

DANUTA WAŚKO
Podlaska Redakcja Seniora Łomża

Z wizytą w wodnej stolicy północno-wschodniej Polski 

Aktywny Senior = Obywatel Od seniora do redaktora 

Pracowity czas  
łomżyńskich seniorów 
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strofy poetyckie

Wirus
Rozszalał się wirus 
Na całym świecie
I na Podlasie 
Przyleciał przecie. 

Pan wojewoda wkroczył 
Służbowo i zabrał 
Nam szpital 
Bardzo bojowo. 

W maseczkach wszyscy 
Chodzić musimy 
Bo się wirusa 
Bardzo boimy. 

Wszystko nam pozabierali 
I na przymusową 
Kwarantannę naród 
Wysłali. 

Chociaż już teraz 
wszędzie chodzić możemy 
to się pandemii 
bardzo boimy. 

Koronawirus ciągle 
Grasuje i wszystkich 
Ludzi wciąż 
zaskakuje i atakuje. 
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Moje życie
Przybywa mi lat. 
Bywa czasem, że boje się spojrzeć 

w przyszłość. 
Starość jest moim oczekiwaniem. 
Wszystko jest takie proste, że tak 

powinno pozostać. 
Brak cierpienia, samotność, niepo-

trzebne słowa. 
Czy jest KTOŚ, kto może to ode-

brać? 

Może, tylko zła dola. 
Czy KTOŚ ma dziś dla mnie obcy 

wzrok? Chce wziąć moją prawdę i wier-
ność?

Może by tak spocząć – odejść w cień 
– być obojętnym. 

Tak jak inni zapaść w długi sen. 
Nie mogę uspokoić siebie. 

Nie robiąc nic popełniam samo-
bójstwo.

Ufam, że wszechświat wspiera 
moje życie. 

Otrzymuję moc patrzenia w przy-
szłość. 

Inspiruje mnie do dobrych czy-
nów, podsuwa nowe pomysły – jestem 
mocniejszy, silniejszy. 

Panie podaj mi cięższą dłoń, wy-
znacz moją drogę, mój cel, moją wraż-
liwość, moją miłość, która karmi moją 
duszę. 

Zawsze z tym samym sentymentem 
odnoszę się do Wielkopolan i Łomżan. 

STANISŁAW KASEJA

Ogródki działkowe. Niektóre z nich wprawia-
ją w zachwyt i „chwytają  za serce”. W takim 
miejscu oprócz podziwu, czujemy się  po 
prostu szczęśliwi. Śmiało można pokusić 
się o stwierdzenie, że wygląd działki, to od-
zwierciedlenie wnętrza jej właściciela. Wy-
marzone miejsce, azyl do którego wraca się 
z uśmiechem na twarzy. 

Takim azylem i dumą jest dzia-
łeczka Basi na Mazurach. Tam kwia-
ty pięknie kwitną. Każdy ma swoją 
nazwę, kolor, zapach. Są tam np. lilie, 
róże, forsycje, piwonie, i wiele, wiele 
innych. Trudno je spamiętać. Basia zna 

je wszystkie. Odróżnia zapachy, wie 
kiedy sadzić i jak się nimi opiekować.  
Nie brakuje tu także krzewów i drzew 
owocowych. Można spotkać zarówno, 
mało nam znanego, migdałowca pien-
nego, jak i doskonale znane jabłonie, 
iglaki, aronie czy pigwy.

Wzrok przyciąga również mięk-
ki trawiasty dywan, o różnych od-
cieniach zieleni. Wszystko mieni 
się w oczach. Śpiew ptaków i szum 
wody w jeziorze dopełniają wyjąt-
kowy krajobraz. Basia bardzo kocha 
wszystko, co kwitnie i owocuje. Na-

wet kolorowe chwasty sprawiają jej 
wielką radość, bo mają swój wdzięk 
i urodę, również zdobią działkę. Cią-
gle powtarza: „Wszystko, co rośnie 
ma swój urok, tylko trzeba go do-
strzec”. 

To nie wszystko. Piękno i urok 
działki dopełnia część przeznaczona 
na grilla.  Tu smakowite kiełbaski za-
jada się w uroczym domku z tarasem. 
W każdym zakątku tej działeczki moż-
na wspaniale wypocząć i cieszyć się 
życiem. 

MARIA ROMANOWSKA   

Zdrowotna  
nalewka z jałowca 
Jest skuteczna na niestraw-
ność i przejedzenie. Łagodzi 
także objawy przeziębie-
nia. Odtruwa i oczyszcza 
organizm. 
Składniki: 
- garść świeżych jagód 
jałowca
- 4 łyżki miodu 
-sok z ½ cytryny 
- ½ litra spirytusu 
Przygotowanie: 
Jagody rozgnieść w moź-
dzierzu. Zalać sokiem z cy-
tryny, spirytusem i miodem. 
Odstawić na 4 dni. Gotowe! 
Zażywać mały kieliszek. 
Można zapobiegawczo 
wypić po sytym, tłustym 
jedzeniu. 
Uwaga! Nie odcedzać jagód 
od soku. Pozostawić razem. 
Na zdrowie!

„Plon niesiemy plon 
Ze wszystkich naszych stron. 
Plon obfity, rozmaity 
Z sadów, pól i lasów
Plon, co cieszy nas…, 
Co ty tutaj masz w koszyku? 
Czy w swym koszu obfitości 
Tylko co najlepsze mieścisz?” 

Każdy z nas może postawić to py-
tanie i sprawdzić swoje bogactwo we-
wnętrzne, swego ducha, by zasłużyć na 
letni odpoczynek w lasach, w górach, 
nad jeziorami, na wędrówkach, piel-
grzymkach. 

„Wakacje, wakacje to zielony las, 
Kwitnące akacje i słoneczny blask.
Tyle białych szos, 
Tyle nowych dróg.”

Tyle radości, piękna i szczęścia daje 
nam przyroda i świat, który nas otacza. 
To wszystko zawdzięczamy Bogu, na-
szemu Stwórcy. 

„Las jest mądrością Boga
Każde ziarno
Jego miłością 
Każdy świetlik 
Spojrzeniem z nieba

W modlitewny szept
Kwiatów i traw… „

Czy cudowny dar, to bogactwo, 
będące wyrazem jego troski ma pozo-
stać niezauważone? Kiedy wokół tyle 
słońca, przygód i radości. Czy pamię-
tasz, że On czuwa nad Tobą? Teraz 
masz więcej czasu, więc tym bardziej 
zwracać się do Niego. On wyleczy 
Twoje serce, doda sił i poprowadzi 
tam, gdzie szczęście. Tylko zechciej 
mu zaufać! 

ALICJA JAMIOŁKOWSKA-KĘPCZYŃSKA

Basia w swoim żywiole Tu każdy zakątek zachwyca 

Wakacje

Działeczka 


