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 Przyjazny seniorom lądecki samorząd zmierza w kierunku jak najdłuższego utrzymania 

aktywności osób starszych w miejscu zamieszkania. Aktywność 15 uczestników przerwała decyzja 

o zamknięciu Dziennego Domu Senior+, z powodu COVID-19. Planowane spotkania z Dziennym 

Domem Senior+ w Jaszkowej oraz inne wielkanocne spotkania odwołano. Pomimo wszystko 

byliśmy przekonani, że szybko wrócimy do zajęć. COVID-19 nie zastosował się do tych 

optymistycznych oczekiwań i realizacja zamierzeń przybrała inną formę od zamierzonej. 

Najpilniejszą sprawą w naszej ocenie był kontakt z osobami 60+. Z tego też powodu psycholog, 

terapeuta i opiekunka osób starszych systematycznie nawiązywali kontakt z uczestnikami. Tematem 

rozmów było samopoczucie, radzenie sobie ze stresem, oswojenie z lękiem o zachorowanie na 

COVID-19 i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. Wzajemne kontakty wskazały na potrzeby 

w zakresie zakupów artykułów spożywczych, wykupienia recept, czy wyposażenia w środki 

ochrony typu rękawiczki, maseczki i płyny dezynfekujące do rąk, do których dostęp był utrudniony 

a nawet bywało, że brakowało tych środków w sklepach. Zakupów na prośbę seniorów dokonywali 

wolontariusze, którzy zgłosili się do pomocy. Seniorów wyposażono w zawieszki (takie, jakie 

stosuje się w hotelach). Zalaminowana zawieszka do wielokrotnego użytku wędrowała na 

zewnętrzne drzwi mieszkania osoby potrzebującej pomocy, np. w wyrzuceniu śmieci, a życzliwi 

sąsiedzi pomagali.  

 

 

 

 

 

 

W okresie zwiększonego zarażenia koronawirusem, o czym byliśmy informowani lokalnie, 

zalecaliśmy seniorom szczególną ostrożność w wychodzeniu z domu. Informacje o stanie 

zachorowań i ilości osób objętych kwarantanną na bieżąco ukazywały się na stronie internetowej 

Kurort Lądek-Zdrój oraz w lokalnej prasie.  

Kolejną propozycją dla uczestników Dziennego Domu Senior+, był dowóz posiłków pod drzwi. 

Z takiej formy pomocy skorzystało siedem osób. Tę formę pomocy realizowaliśmy do chwili 

ponownego otwarcia Domu. Aby zainteresować seniorów i przełamać poczucie osamotnienia, 

zaproponowaliśmy konkurs na wielkanocną dekorację. Materiały seniorom dostarczył opiekun. 

Prace były tworzone według własnych koncepcji. W ten sposób powstały kury z wikliny 

papierowej, pisanki wykonane różną techniką – od papierowych, przez owijane nićmi, wykonane 

z włóczki, zdobione na bogato cekinami – do całych koszyczków wielkanocnych z origami, 

świątecznych zajączków i włóczkowych kurczaków. 
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Osobom chętnym opiekun dostarczał także książki do czytania (dysponujemy dobrze zaopatrzoną 

biblioteczką, z której seniorzy korzystają codziennie). 

W okresie przed Świętami Wielkanocnymi, 13 uczestnikom dostarczono paczki świąteczne. Paczki 

przygotowano w pełnym zakresie w sklepie, a następnie dostarczono pod drzwi, po uprzednim 

zawiadomieniu telefonicznym. Poza tradycyjnymi świątecznymi artykułami, w paczkach znalazły 

się maseczki, rękawiczki i mydło antybakteryjne oraz świąteczne życzenia z dopiskiem ”tęsknimy 

za Wami”. Paczki wraz z życzeniami wywołały ogromne wzruszenie. Seniorzy czuli się otoczeni 

troską , potrzebni i ważni dla nas.  

Poświąteczny czas przyniósł kolejny pomysł wraz z wymuszonym przez koronawirusa 

przedłużającym się zamknięciem Dziennego Domu. Zaproponowaliśmy seniorom zadanie, które 

polegało na dostarczeniu uczestnikom doniczek, ziemi i nasion do miejsca zamieszkania. Chętni 

mieli się zająć wysiewem nasion i ich pielęgnacją do czasu ponownego uruchomienia Domu. Ta 

propozycja spotkała się z niewiarygodnym zainteresowaniem. Oprócz kwiatów posadzonych 

w doniczkach, które zostały dostarczone przez nas , pojawiły się nasadzenia kwiatowe w tzw. „byle 

czym”, np. w starym bucie, garnku, konewce, pojemniku po jajkach. Zdecydowanie najdorodniej 

prezentował się groszek pachnący, który został przesadzony z doniczek na europaletę.  

 

Nasza praca zmierza do utworzenia z europalet ogrodu, który będziemy rozwijać i wzbogacać, aż 

do uzyskania zielonych pionowych ogrodów. Ogrody będą składać się z sześciu europalet 

ustawionych pionowo. Aby stworzyć możliwość nasadzenia kwiatów, uzupełniliśmy europalety 

o spody przymocowane do bocznych desek. Zachęceni udanym, jak się okazało, pomysłem – 

uczestnicy Dziennego Domu Senior+ zagospodarowali część trawnika, montując w stromym 

zboczu 36 doniczek, w których będą sadzić kompozycje kwiatowe. Zyskało na tym również strome 
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zbocze, które zmieniło się w skalny ogród. Na efekt poczekamy do przyszłego roku, ale już dziś 

wspólna praca cieszy oko. To nie koniec - pomidorki, szczypiorek i pietruszka, zdobią zewnętrzne 

parapety Domu. Wzorowo wykonane zadanie jest godne polecenia wszystkim seniorom tym 

bardziej, że uwzględnia dobrowolność i kondycję fizyczną uczestników. Wspólne dbanie 

o nasadzenia w ogrodzie, stanie się w naszym Domu tradycją zdrowej rywalizacji w prześciganiu 

się w pomysłach. 

W lipcu wróciliśmy do zajęć w Dziennym Domu Senior+. Na drzwiach wejściowych umieściliśmy 

napis „Witajcie w Domu”. Jesteśmy dobrej myśli, a nasi uczestnicy zdrowi wrócili do zajęć.  

Na zakończenie pragniemy zaprezentować wiersz, który nasza uczestniczka – Pani Stasia – napisała 

podczas zawieszenia działalności Domu. 

 

 

 

 



Covidowe refleksje  

Kiedyś w Lądku-Zdroju były takie piękne sprzed COVIDA czasy, 

że niejedna Pani połamała w tańcu w lądeckiej kawiarni obcasy. 

Przyjeżdżali też tacy Panowie, którzy mieli pomysł tylko na rozrywkę w głowie .  

Dziś jest pandemia, nosimy maseczki i bez maseczek nie zbliżamy się do żadnej dzieweczki.  

Lepiej powstrzymać swoje rozrywkowe pokusy, aż pokonamy cholerne wirusy.  

Dziś cała Polska w domach siedzi . 

Lepiej do lasu iść na spacerek, można ze sobą zabrać rowerek.  

Można w lesie znaleźć grzybka, trochę dalej jakaś rybka . 

W lesie można znaleźć rydza i kanie, i z wielkim smakiem zjeść na śniadanie. 

Po zwiedzaniu góry Trojak, jak zmęczymy się troszeczkę można usiąść na ławeczkę.  

Przytulamy się tylko do drzew brzozy. Jest bezpiecznie i jest fajnie, tam nas wirus nie dopadnie. 

Byłoby pięknie zbierać maliny, aż trudno oprzeć się pokusie.  

Zostaw nas w lesie i daj nam spokój złośliwy wirusie.  

Może chociaż dla ochłody w źródle Anna pozwolisz nam napić się wody.  

Jest w Lądku wiele do zwiedzania, piękne góry i lasy. Można wybrać się na wczasy.  

Można odwiedzić źródełko „Chrobrego”, gdzie polecamy napić się z niego.  

Panowie mogą umyć łysiny, to im wyrosną piękne czupryny. 

Nie tylko seniorzy, lekarze i pielęgniarki, terapeutki i kucharki, kąpielowe i kelnereczki, też muszą 

nosić w pracy maseczki.  

I tak się wszyscy razem starali, byście mili goście bez wirusa z Lądka-Zdroju do domu wracali. 


