
TYGODNIK    NR 554    17 marca 2020    ROK XIV    www.narew.info    redakcja@narew.info
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Prezydent Łomży Mariusz Chrzanow-
ski po raz kolejny zwołał posiedzenie 
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego poświęcone koronowiruso-
wi SARS Cov-2, wywołującego choro-
bę COVID-19. 

Zgodnie z komunikatem Pre-
zesa Rady Ministrów, co najmniej 
najbliższe dwa tygodnie będą 
czasem szeroko zakrojonych 
działań profilaktycznych, które 
mają zapobiegać szybkiemu roz-
przestrzenianiu się koronawirusa 
w Polsce. W trybie pilnym prezy-
dent Chrzanowski zwołał posie-
dzenie Miejskiego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego również 
w sobotę 14 marca. Jego celem 
było omówienie sytuacji w mie-
ście po podjęciu przez Ministra 
Zdrowia decyzji o przekształce-
niu Szpitala Wojewódzkiego im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łomży w jednoimienny szpi-
tal zakaźny. Na wtorek 17 marca 
w tym samym temacie zwołano 
nadzwyczajną sesję Rady Miej-
skiej, na którą zaproszono m.in. 
Wojewodę Podlaskiego i Mar-
szałka Województwa Podlaskie-
go.  

- Zdecydowałem o zwołaniu 
posiedzenia MZZK by omówić 

bieżącą sytuację i działania, któ-
re będziemy musieli podjąć – 
powiedział prezydent Mariusz 
Chrzanowski podkreślając, że 
decyzja o przekształceniu Szpi-
tala Wojewódzkiego w szpital 
zakaźny jest dla mieszkańców 
niezrozumiała i nielogiczna. – 
Od razu wspólnie z radnymi za-
reagowałem na tę decyzję i wy-
stosowaliśmy pismo do Ministra 
Zdrowia. Na bieżąco byłem też 
w kontakcie ze służbami woje-
wody. Mieliśmy wsparcie, nasze 
argumenty podzielali marsza-
łek województwa podlaskiego 
Artur Kosicki oraz wicewoje-
woda podlaski Marcin Sekściń-
ski. Ostateczna decyzja zapadła 
jednak na szczeblach ministe-
rialnych i musimy przyjąć ją do 
wiadomości – mówił prezydent 
dodając, że należy podejmować 
działania, mające na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa naszym 
mieszkańcom.

Od 12 marca do 25 marca 
2020 r., zostały zawieszone za-
jęcia w przedszkolach, szkołach 
i placówkach oświatowych. Za-
daniem dyrektorów jest informo-
wanie uczniów, rodziców i kadry 
pedagogicznej o tym, jak będą 

wyglądały najbliższe dni. Mają 
do tego wykorzystać dziennik 
elektroniczny lub inne środki ko-
munikacji z rodzicami i nauczy-
cielami. Wszystkie te kwestie 
omówione zostały podczas spo-
tkania prezydenta Mariusza 
Chrzanowskiego z dyrektorami 
szkół.

Po decyzji Premiera o odwo-
łaniu imprez masowych Prezy-
dent Łomży zdecydował o za-
mknięciu do 25 marca obiektów 
sportowych, w tym m.in. Parku 
Wodnego przy ul. kard. Wyszyń-
skiego, pływalni przy ul. Niem-
cewicza, kompleksów „Moje 
Boisko – Orlik 2012”, a także 
o odwołaniu wydarzeń w instytu-
cjach kultury Miasta Łomża.

Również do 25 marca zawie-
szone zostały zajęcia w Klubie 
Seniora i Dziennym Domu Se-
nior +. Wszyscy pracownicy tych 
jednostek są dostępni dla osób 
starszych i samotnych. W spra-
wie ewentualnego wsparcia na-
leży kontaktować się z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:30-15:30 pod nume-
rami telefonów: 86 2164888 lub 
86 2165851. W trosce o zdro-

wie seniorów, zdecydowano tak-
że o wstrzymaniu do odwołania 
przyjmowania wniosków i wyda-
wania Kart Seniora.

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji sp. z o.o. dezynfe-
kuje w pojazdach komunikacji 
miejskiej poręcze, przyciski i ka-
sowniki. Żele dezynfekujące po-
siadają również kierowcy auto-
busów. Od 16 marca do 25 marca 
autobusy MPK kursują według 
rozkładu wakacyjnego.

Od poniedziałku 16 mar-
ca 2020 r. zmieniają się zasady 
funkcjonowania Urzędu Miej-
skiego w Łomży, który do 25 
marca jest nieczynny dla inte-
resantów. Pracownicy będą re-
alizowali wszystkie obowiązki, 
łącznie ze sprawami mieszkań-
ców – tylko bez bezpośrednie-
go kontaktu. Wszelkie doku-
menty i wnioski można złożyć 
elektronicznie, bądź poprzez 
wrzucenie ich w zamkniętej 
kopercie do odpowiedniego 
pojemnika, umieszczonego 
w wejściu do urzędu. W celu 
ułatwienia kontaktu, na skła-
danym dokumencie należy 
pozostawić numer telefonu. 
W Urzędzie Stanu Cywilne-

go wizyta możliwa jest tylko 
w przypadku rejestracji zgo-
nów i urodzeń (wejście po-
przez nową część Ratusza). 
Konieczność wizyty będzie 
weryfikował   Strażnik Miejski 
po kontakcie z pracownikiem 
USC.  Kontakt z pozostałymi 
wydziałami możliwy jest w go-
dzinach pracy Urzędu (7:30-
15:30) – telefonicznie (86 
2156700), mailowo (ratusz@
um.lomza.pl) oraz za pośred-
nictwem platformy ePUAP.

Miejskie Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego, funkcjonują-
ce w strukturach Urzędu Miej-
skiego, jest w stałym kontakcie 
z Rządowym Centrum Bezpie-
czeństwa oraz Wojewódzkim 
Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego, pełniąc całodobowe dy-
żury pod numerem telefonu 86 
2156722.

- Od początku lutego, czyli od 
chwili pojawienia się informacji 
o możliwości dotarcia koronawi-
rusa do Polski, współpracujemy 
ze wszystkimi służbami i instytu-
cjami odpowiedzialnymi za bez-
pieczeństwo epidemiologiczne 
w naszym kraju – informuje pre-
zydent Mariusz Chrzanowski.

Władze Łomży przeciwdziałają koronawirusowi

100-letnia tradycja 
zobowiązuje
ul. M.C. Skłodowskiej 1 Łomża
ul. Sikorskiego 27  Łomża
ul. Sienkiewicza 2 Łomża
ul. Bernatowicza 6 Łomża
ul. Kołłątaja 1A/17  Łomża
ul. Przykoszarowa 22 Łomża
ul. Stacha Konwy 11 Łomża
ul. Wyszyńskiego 4D Zambrów
ul. Wojska Polskiego 31 
Zambrów

Nie ma ważniejszego 
tematu w Łomży  
i na świecie jak 
KORONAWIRUS  
i to jak choroba  
wpływa na wszytko  
co się dzieje wokół nas. 
Zapraszamy do lektury 
raportu i pozostałych 
materiałów dotyczących 
dżumy ery 
globalizacji.



2 www.narew.info

Decyzyjny przedstawiciel 
Wojewody Podlaskiego w Łomży 

- apel Prezydenta Miasta

Prezydent Łomży Mariusz 
Chrzanowski wystosował apel 
do Wojewody Podlaskiego 
Bohdana Paszkowskiego o co-

dzienną obecność decyzyjnego 
przedstawiciela Wojewody Pod-
laskiego w Wydziale Zamiejsco-
wym Podlaskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Łomży. Związane 
jest to z utworzeniem w naszym 
mieście jednoimiennego szpita-
la zakaźnego do walki w koro-
nawirusem. Zdaniem prezyden-
ta ułatwi to komunikację oraz 
współpracę w zakresie działań 
podejmowanych przez jednostki 
Miasta Łomża, służby munduro-
we oraz instytucje podlegające 
wojewodzie. Treść pisma pre-
zentujemy poniżej.

Sz. Pan
Bohdan Józef Paszkowski
Wojewoda Podlaski

Szanowny Panie Wojewodo,
W związku z podjętą decyzją 

o wskazaniu Szpitala Wojewódz-
kiego imienia Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży jako jed-
noimiennego szpitala zakaźnego 
dla województwa podlaskiego 
do walki z koronowirusem SAR-
S-CoV-2 wskazuję, iż zasadne 

jest, aby decyzyjny przedstawi-
ciel władz województwa pełnił 
stały dyżur w Wydziale Zamiej-
scowym Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łomży tak, 
aby podejmowane przez Miejski 
Zespół Zarządzania Kryzysowe-
go Urzędu Miejskiego w Łomży 
oraz przez służby mundurowe 
(policja, straż pożarna, wojska 
obrony terytorialnej) działania 
związane z zapewnieniem bez-
pieczeństwa zarówno mieszkań-
com Łomży, jak i pracownikom 
i pacjentom szpitala, mogły być 
na bieżąco uzgadniane z przed-
stawicielem władz wojewódzkich 
w Łomży, bez konieczności dłu-
gotrwałego oczekiwania na kon-
takt z Urzędem Wojewódzkim 
w Białymstoku, który – jak więk-
szość urzędów – pracuje w trybie 
ograniczonym.

Codzienna obecność przed-
stawiciela władz wojewódzkich 
w Łomży jest niezbędna z uwagi 
na fakt, iż powyższa decyzja po-
zbawiła aktualnie mieszkańców 
Łomży specjalistycznej opieki 
szpitalnej, w związku z czym na-

rastają protesty społeczne i mno-
żą się pytania o dalszy sposób 
funkcjonowania opieki medycz-
nej dla mieszkańców Łomży. 
Wskazuję, iż brak bezpośredniej 
możliwości kontaktu z przed-
stawicielem województwa w tak 
nadzwyczajnej sytuacji, brak bez-
pośredniego nadzoru Wojewody 
nad sytuacją w szpitalu wyzna-
czonym do walki z koronowi-
rusem SARS-CoV-2 znacząco 
utrudnia władzom samorządo-
wym tonowanie nastrojów wśród 
mieszkańców i egzekwowanie 
ograniczeń związanych z ogło-
szonym na mocy Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 13 
marca 2020 r. stanu zagrożenia 
epidemicznego. Powyższe oko-
liczności wpływają na obniżenie 
bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców Łomży, ale także 
mogą wpływać na przyszłe funk-
cjonowanie szpitala.

Biorąc pod uwagę ponad-
normatywne zainteresowa-
nie mediów zaistniałą sytuacją, 
a docelowo także konieczność 
udzielania na bieżąco informacji 

o liczbie zachorowań i stanie pa-
cjentów łomżyńskiego szpitala, 
który to ciężar spoczywa na służ-
bach wojewody, uważam za nie-
zbędne i pilne podjęcie decyzji 
o przeniesieniu, na czas funkcjo-
nowania jednoimiennego szpita-
la zakaźnego dla województwa 
podlaskiego, części pracowni-
ków, z decyzyjnym przedstawi-
cielem Wojewody Podlaskiego, 
do Wydziału Zamiejscowego 
w Łomży.

Ze swej strony deklaruję peł-
ną współpracę przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa mieszkańcom 
Łomży, w tym pracownikom 
szpitala, w zakresie pozostającym 
we właściwości samorządu miej-
skiego w Łomży oraz udzielenie 
służbom wojewody niezbędne-
go wsparcia organizacyjno-tech-
nicznego, w tym udostępnienie 
wszelkich kanałów komunikacyj-
nych pozostających w zarządzie 
Miasta Łomża.

Z wyrazami szacunku

MARIUSZ CHRZANOWSKI
PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA

Łomża
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W związku z zagrożeniem koronawi-
rusem od poniedziałku 16 marca 2020 
r. zmieniają się zasady funkcjonowa-
nia Urzędu Miejskiego w Łomży, któ-
ry do 25 marca będzie nieczynny dla 
interesantów. Urząd Miasta w Łomży 
wprowadził również działania profi-
laktyczne dla seniorów. 

W związku ze zwiększającą 
się liczbą zachorowań na koro-
nowirusa w Polsce, prezydent 
Łomży Mariusz Chrzanowski 
w trosce o zdrowie seniorów, 
zdecydował o wstrzymaniu do 
odwołania przyjmowania wnio-
sków i wydawania Kart Seniora. 
W specjalnie wystosowanym do 
mieszkańców liście przypomina 
również o unikaniu dużych sku-
pisk ludzi i ograniczaniu przeby-
wania w miejscach publicznych, 
gdyż sprzyjają one rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa i innych 
wirusów przenoszonych drogą 
kropelkową. Co najmniej do 25 
marca zawieszone zostały także 
zajęcia w Klubie Seniora i Dzien-
nym Domu Senior +.

Jeżeli jest to możliwe, oso-
by starsze powinny poprosić bli-
skich o pomoc w codziennych 
czynnościach, takich jak zakupy, 
zaopatrzenie w leki, załatwianie 

spraw urzędowych i pocztowych. 
Osoby starsze i samotne mogą 
w sprawie pomocy kontaktować 
się z Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej od poniedział-
ku do piątku w godz. 7:30-15:30 
pod numerami telefonów: 86 
2164888 lub 86 2165851. Po-
nadto całodobowy dyżur pod 
numerem telefonu 86 2156722 
pełni Miejskie Centrum Za-
rządzania Kryzysowego, które 
udziela wszelkich informacji.

Zmiana sposobu funkcjo-
nowania Urzędu Miejskiego 
nie oznacza, że pracownicy nie 
wykonują  swoich obowiąz-
ków. Kadra pracuje normalnie. 
Pracownicy realizują wszystkie 
obowiązki, łącznie ze sprawami 
mieszkańców – tylko bez bez-
pośredniego kontaktu. Wszel-
kie dokumenty i wnioski można 
złożyć elektronicznie, bądź po-
przez wrzucenie ich w zamknię-
tej kopercie do odpowiednie-
go pojemnika, umieszczonego 
w wejściu do urzędu. W celu 
ułatwienia kontaktu, na składa-
nym dokumencie należy pozo-
stawić numer telefonu.

Kontakt z urzędnikami moż-
liwy jest w godzinach pracy 

Urzędu (7:30-15:30) – telefo-
nicznie (86 2156700), mailowo 
(ratusz@um.lomza.pl) oraz za 
pośrednictwem platformy ePU-
AP.

Poczta tradycyjna jest na bie-
żąco obsługiwana – korespon-
dencja jest przyjmowana wyłącz-
nie za pośrednictwem operatora 
usług pocztowych – dokumenty 
należy wysłać pocztą, gdyż kan-
celaria Urzędu nie przyjmuje in-
teresantów. W przypadku kon-
taktu pocztowego również należy 
podać numer telefonu kontakto-
wego.

W powyższym terminie po-
przez bezpośredni kontakt nie 
funckjonuje Centrum Obsługi 
Mieszkańców oraz Centrum Ob-
sługi Przedsiębiorców. Sprawy 
związane z rejestracją pojazdów, 
dowodów osobistych, ewiden-
cji ludności – sprawy meryto-
ryczne (w COM) mogą być za-
łatwiane zdalnie: telefon, mail, 
ePUAP. Wpisy w Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej oraz sprawy me-
rytoryczne dotyczące CEIDG 
(w COP) również mogą być za-
łatwiane zdalnie: telefonicznie, 
mailowo i przez ePUAP.

W Urzędzie Stanu Cywil-
nego wizyta możliwa jest tylko 
w przypadku rejestracji zgonów 
i urodzeń (wejście poprzez nową 
część Ratusza). Konieczność wi-
zyty weryfikuje   Strażnik Miej-
ski po kontakcie z pracownikiem 
USC.

Władze Łomży apelują, by 
prewencyjnie nie wychodzić 
z domu jeśli nie ma ku temu 
poważnej przyczyny. Stosowa-
nie się do zaleceń wydawanych 
przez odpowiednie służby po-
może szybciej i bezpiecznej prze-
być sytuację, w jakiej wszyscy się 
znaleźliśmy w związku z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa.

Nowy koronawirus SARS-
-Cov-2 wywołuje chorobę o na-
zwie COVID-19. Choroba naj-

częściej objawia się gorączką, 
kaszlem, dusznościami, bólami 
mięśni, zmęczeniem. Wirus prze-
nosi się drogą kropelkową. Ciężki 
przebieg choroby obserwuje się 
u ok. 15-20% osób. Do zgonów 
dochodzi u 2–3% osób chorych. 
Najbardziej narażone na rozwi-
nięcie ciężkiej postaci choroby 
i zgon są osoby starsze, z obni-
żoną odpornością, którym towa-
rzyszą inne choroby, w szczegól-
ności przewlekłe.

Przypominamy o częstym 
myciu rąk wodą z mydłem i uni-
kaniu dotykania oczu, nosa i ust. 
Gdy kaszlesz lub kichasz, zawsze 
zakrywaj usta i nos zgiętym łok-
ciem lub chusteczką. Zachowaj 
bezpieczną odległość (1–1,5 m) 
od osoby, która kaszle, kicha lub 
ma gorączkę.

TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTEJ 
Z ŁOMŻYŃSKIEJ KATEDRY CODZIENNIE 
O GODZINIE 12:00 W TELEWIZJI NAREW

Działania Urzędu  
Miejskiego w trosce  

o zdrowie mieszkańców,  
w szczególności seniorów
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Apele i protesty
W pierwszych godzinach ape-

le o zmianę decyzji wystosowa-
li  najwcześniej powołani przez 
wyborców do służby publicznej. 
Do ministra zdrowia napisali  m. 
in. poseł Lech Antoni Kołakow-
ski, wicemarszałek Marek Ol-
bryś wspólnie z radnym Sejmiku 
Piotrem Modzelewskim, władze 
Łomży. Tysiące podpisów są już 
zgromadzone na stronie petycje-
online.pl pod pismem do prezy-
denta, premiera i ministra zdro-
wia. 

Argumentacja  jest w tych 
wystąpieniach podobna: przez 
zmianę roli szpitala mieszkańcy 
miasta i Ziemi Łomżyńskiej zo-
stają pozbawieni specjalistycz-
nej opieki medycznej w wielu 
dziedzinach, a szpital nie jest 
przygotowany sprzętowo i ka-
drowo do nowej roli. Poseł Lech 
Antoni Kołakowski sygnalizu-
je  także możliwość protestów 
społecznych. Prezydent Mariusz 
Chrzanowski i radni podkre-
ślają trudną sytuację finansową 
i organizacyjną placówki  pozba-
wionej dyrektora.  Wszyscy są 
zgodni: to Białystok ma poten-
cjał ekonomiczny, infrastruktu-
ralny i kadrowy, by tak trudne-
mu zadaniu podołać. 

Decyzja nielogiczna 
Poseł Stefan Krajewski o swo-

je interwencji adresowanej do 
ministra zdrowia poinformował 
media podczas spotkania przed 
łomżyńskim szpitalem.          

- Mieszkańców subregionu 
łomżyńskiego zelektryzowała 
decyzja, że Szpital Wojewódzki 
w Łomży imienia ma być prze-
kształcony w szpital zakaźny. 
Występujemy tu jako mieszkań-
cy subregionu. Ja dodatkowo 
jako poseł Ziemi Łomżyńskiej 
i województwa podlaskiego, 
a także jeszcze członek rady 
społecznej szpitala w Łomży. 
Ta decyzja wydaje się nam nie-
logiczna, trudno ją w ogóle wy-
tłumaczyć mieszkańcom. Szpi-
tal, który jest jedynym wśród 
wojewódzkich z trzecim stop-
niem referencyjności, w któ-
ry były inwestowane duże pie-
niądze z budżetu województwa 

i kraju po to, by mieszkańcy 
mieli jak najszybciej i najlepiej 
zapewnioną opiekę, jest prze-
kształcany w szpital zakaźny. To 
dziwi, bo przecież w Białymsto-
ku mamy cztery szpitale - nie li-
cząc Białostockiego Centrum 
Onkologii - które taką funkcję 
mogłyby pełnić. Samorząd wo-
jewództwa w 2012 roku po 
to przekazał Uniwersytetowi 
Medycznemu w Białymstoku 
szpital na  Żurawiej, aby był 
on szpitalem zakaźnym - mó-
wił poseł. 

Jak dodał, to także wyłączenie 
szpitala w Łomży z codziennej 
opieki nad pacjentami. 

- Jednostki powiatowe nie za-
opiekują się tak pacjentami Jest 
to też stygmatyzowanie szpitala 
bo pozostanie w historii, że był tu 
szpital zakaźny. Skierowałem list 
do ministra o zmianę tej decyzji 
krzywdzącej dla tej części woje-
wództwa - powiedział poseł Ste-
fan Krajewski.

Jeszcze pod szpitalem prze-
prowadził krótka telefoniczną 
"konferencję" z wojewodą Boh-
danem Paszkowskim. Wynika-
ło z niej, że  nie było możliwe 
przeznaczenie Uniwersyteckie-
go Szpitala Klinicznego w Bia-

łymstoku na szpital zakaźny ze 
względu na konieczność zapew-
nienia specjalistycznej pomocy  
wszelkim innym pacjentom. Za-
decydować też miała wielkość 
szpitala w Łomży i inne ważne 
"parametry". Pesymistycznie wo-
jewoda zakończył, że nie wiado-

mo czy inne szpitale nie znajda 
się wkrótce w takiej sytuacji jak 
łomżyński.

Głowa mała
Oryginalną formę "wideore-

fleksji" wybrała natomiast Berna-
deta Krynicka, poseł poprzedniej 

kadencji i pracownik kierowni-
czego szczebla w szpitalu w Łom-
ży. Oto fragmenty:

"To zagrywka polityczna, 
moim zdaniem. Decydentów 
z Białegostoku. Oni myślą, że 
uratują mieszkańców przed zara-
zą . Tylko, że jak ta zaraza będzie 
w Białymstoku, to tych pacjen-
tów będą wozić do Łomży i lu-
dzie tego też nie wybaczą. Tyl-
ko na razie nie zdają sobie z tego 
sprawy. Szpital (w Łomży - przyp. 
red Narew)  jest nieprzygotowa-
ny: nie ma sprzętu ochrony indy-
widualnej, respiratorów, pomp, 
aparatów do mierzenia ciśnie-
nia... W takich ilościach, jakie są 
potrzebne na salach, gdzie będą 
leżeć chorzy. Mam nadzieję, że 
tego zakaźnego nie będzie, bo ten 
szpital się z tego nie podźwignie. 
Zakładamy, że ta sytuacja potrwa 
kilka miesięcy część personelu 
odejdzie na emerytur y i już nie 
zbierzemy kadry, aby to pocią-
gnąć. Mieszkańcy Łomży i oko-
lic zostaną, już zostali, bez opieki 
medycznej, bez głównej bazy dia-
gnostycznej i leczniczej. Będzie-
my czekać na koronawirusa. I jak 
było w innych krajach, w jednym 
momencie pojawi się kilkadzie-
siąt osób i potrzebne będą respi-
ratory. Jesteśmy tak nieprzygoto-

CIEŃ WIRUSA NAD ŁOMŻĄ

Piątek i sobota, 13 i 14 marca.  
Nie ma zgody na szpital zakaźny w Łomży 

Decyzja o przekształceniu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny, którego zadaniem będzie wyłącznie opieka nad chorymi z koronawirusem z groźnym koronawirusem, 
została oficjalnaie ogłoszona w piątek 13 marca późnym wieczorem. Zaszokowała i wzbudziła protesty lokalnej społeczności. Każda kolejna godzina przynosiła od tej chwili nowe informacje. 

Proponujemy przegląd wydarzeń ostatnich kilku dni. 

Pacjenci z Łomżyńskiego Szpitala ewakuowani byli przez ratowników medycznych...

Poseł Stefan Krajewski z interwencją w Łomży
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wani, że to głowa mała. Personel 
jest nieprzeszkolony, nie ma śluz, 
izolatek, wentylacji z podciśnie-
niem. Pobliskie szpitale są niewy-
dolne . Była kilka dni temu histo-
ria z Litwinem poszkodowanym  
w wypadku na S8. W Zambro-
wie wszyscy bali się go dotknąć, 
z otwartym złamaniem wozili go 
policjanci bez środków ochrony 
osobistej. Łomża go przyjęła. Co 
będzie teraz z takimi przypadka-
mi?

Dostałam o szpitalu za-
kaźnym w Łomży informację 
w czwartek wieczorem. Pomimo 
późnej pory wykonałam wiele 
telefonów. Rozmawiałam z wi-
ceministrem Cieszyńskim, woje-
wodą. Przekazałam mnóstwo ar-
gumentów, że jest to zła decyzja, 
bardzo zła, że pozostawiamy bez 
opieki ponad 120 tysięcy miesz-
kańców, ludzi, którzy będą  umie-
rali nie z powodu koronawiru-
sa. Szpital nie jest przygotowany 
pod żadnym względem. Jakby-
śmy wypuszczali żołnierzy z pię-
ściami na czołgi 

Białostoccy decydenci podję-
li decyzję, aby odsunąć od siebie 
problem i zostawić go w Łomży. 
Bo myślą, że z daleka nie widać. 
Nie muszą się przejmować pro-
blemem braku personelu, braku 
sprzętu. Wiem, ze wielu emery-
tów lekarzy i pielęgniarek odej-
dzie z pracy. Na zwolnienia pójdą 
rodzice małych dzieci. W Bia-
łymstoku baza kadrowa z sze-
ściu szpitali jest nieporównywal-
nie większa. Wszyscy zawiedli 
i wszyscy za to zapłacimy".

Sobota i niedziela, 14 i 15 marca. 
Pacjenci opuścili szpital w Łomży 

W sobotę kilkanaście minut 
przed godziną dwunastą w połu-
dnie rozpoczęło się przewożenie 
pacjentów Szpitala Wojewódz-
kiego im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Łomży do innych 
placówek medycznych.  Zakoń-
czyło w niedzielę przed połu-
dniem, gdy jeszcze część chorych 

mogła zostać zwolniona do 
domu.  

Przy wejściu na Izbę Przyjęć 
zgromadzone zostały ambulan-
se Wojewódzkiej Stacji Pogo-
towie Ratunkowego w Łomży, 
w których kolejno umieszczani 
byli pacjenci. Mamy i tatusio-
wie z noworodkami w nosideł-
kach, chorzy na wózkach czy 
noszach. Co kilka chwil także 
szpital opuszczali pacjenci za-
bierani przez bliskich lub przy-
jaciół.  

- Przed nami poważne zada-
nie przeprowadzenia bezpiecznej 
ewakuacji pacjentów i przygoto-
wanie szpitala do pełnienia funk-
cji, o której wiemy - mówi wice-
wojewoda Marcin Sekściński, 
który sprawdził jak przebiegają 
przygotowania do działań, któ-
rych nazwa zmieniła się oficjalnie 
z "ewakuacji" na "relokację".   

A dokąd trafiają relokowani 
chorzy? Jak się dowiedzieliśmy, 
przyjęły ich placówki w Kolnie, 
Zambrowie i Ostrołęce.Każ-
da osoba to odrębne zlecenie - 
mówi jeden z ratowników.            

Jak przekazał dziennikarzom 
wicewojewoda Marcin Sekściń-
ski po rozmowie z szefostwem 
szpitala, konieczne okazało się 
przewiezienie z Łomży do in-
nych jednostek około 100 osób.

Podjazd do szpitalnego wej-
ście pustoszeje. Wszystkie możli-
we do wykorzystania ambulanse 
zabrały swoich "pasażerów". Za 
jakiś czas wrócą po następnych.     

NFZ o szpitalu w Łomży
W opublikowanym przez 

Podlaski Urząd Wojewódzki 
(PUW) w Białymstoku komuni-
kacie ws. szpitala w Łomży, Agata 
Dyszkiewicz,  wicedyrektor pod-
laskiego NFZ, tłumaczy, że decy-
zja ta zapadła po analizie poten-
cjału szpitali w regionie i analizie 
ryzyka bezpieczeństwa zdrowot-
nego mieszkańców regionu.

Szpital wojewódzki w Łom-
ży został wybrany do przekształ-
cenia w zakaźny dla pacjentów 
z koronawirusem, bo posiada 
potencjał do zajęcia się pacjenta-
mi, u których mogłyby wystąpić 
komplikacje np. u kobiet w ciąży 
czy osób z udarem mózgu – czy-
tamy w komunikacie PUW.

Jak zaznaczono, szpital 
w Łomży został wskazany do 
przekształcenia w zakaźny, bo 
jest jedynym szpitalem woje-
wódzkim w regionie o trzecim 
stopniu referencyjności, który 
zapewnia kompleksową opiekę 
pacjentom z województw podla-
skiego i mazowieckiego, w szpita-
lu jest kadra z wielu specjalizacji. 
NFZ tłumaczy, że w łomżyńskim 
szpitalu jest wysokospecjalistycz-
ny sprzęt, także do dializowania 
pacjentów.

"Placówka posiada niezbęd-
ny potencjał do przyjęcia kobie-
ty w ciąży i zabezpieczenia inten-
sywnej opieki dla noworodka. 
Opieką otoczeni zostaną także 
pacjenci z chorobami nerek czy 
niewydolnością oddechową. Pla-
cówka jest w stanie, dzięki wy-
kwalifikowanej kadrze oraz róż-
norodności zakontraktowanych 
zakresów zapewnić pełną opiekę 
każdemu pacjentowi" - podkre-
ślono w komunikacie.

Łącznie w szpitalu pracuje 
494 lekarzy różnych specjalno-
ści oraz 695 pielęgniarek i położ-
nych.

Niedziela 15 marca. 
Nieprzygotowani na wirusa

Szpital Wojewódzki w Łomży 
nie jest przygotowany do przyję-
cia roli szpitala zakaźnego, w któ-
rym będą tylko pacjenci z podej-
rzeniem koronawirusa. Brakuje 
w nim wszystkiego: od podsta-
wowego sprzętu ochrony indywi-
dualnej przez leki po odpowied-
nio przeszkolony personel. To 
- w ogromnym skrócie – najważ-
niejsze wniosek ze spotkania, ja-
kie obyło się z udziałem m.in. 

marszałka województwa podla-
skiego Artura Kosickiego  i wice-
marszałka Marka Olbrysia. 

Zgodnie z postanowie-
niem wojewody podlaskiego, to 
w Łomży chorzy z koronawiru-
sem będą otrzymywać pomoc 
medyczną we wszelkich innych 
problemach zdrowotnych. Tu 
mają trafiać z całego wojewódz-
twa  (a może i z innych) tylko 
osoby z SARS-CoV-2.  

Emocje i argumenty             
Burzliwe i pełne emocji, ale 

też bardzo rzeczowych ocen i ar-
gumentów spotkanie w Szpitalu 
Wojewódzkim w Łomży odbyło 
się z udziałem około setki pra-
cowników placówki. Trwało po-
nad 2 godziny.

Zasadnicze żądanie wszyst-
kich reprezentujących środowi-
sko ochrony zdrowia to zmiana 
decyzji o wyznaczeniu szpitala 
w Łomży jako zakaźnego, wy-
łącznie przeznaczonego do 
zwalczania idącej przez świat 
epidemii. 

W emocjach uczestnicy dys-
kusji mówili przede wszystkim 
o odcięciu od szybkiej i facho-
wej opieki zdrowotnej dziesią-
tek tysięcy mieszkańców Łomży 
i powiatu. O obawach o zdrowie 
i życie własne oraz rodzin. Przy-
taczali statystyki wskazujące, że 

około 30 procent wszystkich za-
rażonych w innych krajach to 
personel medyczny opiekujący 
się chorymi.

Nie tylko w emocjach, ale 
także bardzo rzeczowo p. o. dy-
rektora Joanna Chilińska (od po-
niedziałku już nie pełni tej funk-
cji) i wspomagający ją lekarze 
oraz pielęgniarki prezentowali 
przedstawicielom władz kolejne 
argumenty dlaczego Szpital Wo-
jewódzki w Łomży nie powinien 
zostać przekształcony w zakaźny. 
Decyzja o tym zapadła w późnych 
godzinach wieczornych z 13 na 
14 marca, a już od 16 marca pla-
cówka ma funkcjonować w nowy 
sposób. Nie było żadnych szans, 
aby cokolwiek przygotować, 
poza opróżnieniem szpitala z pa-
cjentów (część wypisanych do 
domów, część ewakuowanych 
gdzie indziej).

Szpital w Łomży nie jest ar-
chitektonicznie przygotowany 
do pracy w warunkach epide-
mii. Nie ma odpowiedniej licz-
by izolatek, do których wejście 
powinno odbywać się przez 
specjalne śluzy, w których od-
bywa się zmiana odzieży i od-
każanie. Dwóch pracowników 
technicznych nie potrafi nawet 
takich śluz budować. Nie mają 
zresztą żadnych elementów, 
z których mieliby to wykonać. 
W większości sal szpitala nie ma 
też indywidualnych węzłów sa-
nitarnych.

Nawet po decyzji o prze-
kształceniu do Łomży nie zo-
stały skierowane odpowied-
niej wielkości dostawy sprzętu 
ochronnego dla personelu. Jo-
anna Chilińska nazwała przeka-
zane wyposażenie "mikrokroplą" 
w morzu potrzeb. To tylko kilka-
set kombinezonów, masek, ręka-
wiczek jednorazowych. Szpital 
ma tylko pojedyncze przyłbice, 
gogle. Nie ma dodatkowych do-
staw leków. 

Placówka nie ma planu orga-
nizacji pracy w systemie zagroże-
nia epidemią, bo nigdy nie była 
przewidywana do takiej roli. 

Dokończenie na str. 6

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 
wywołuje chorobę o nazwie 
COVID-19. Choroba najczęściej 
objawia się gorączką, kaszlem, 
dusznościami, bólami mięśni, 
zmęczeniem. Wirus przenosi się 
drogą kropelkową. Ciężki przebieg 
choroby obserwuje się u ok. 15-
20% osób. Do zgonów dochodzi 
u 2–3% osób chorych. Najbardziej 
narażone na rozwinięcie ciężkiej 
postaci choroby i zgon są osoby 
starsze, z obniżoną odpornością, 
którym towarzyszą inne choroby, 
w szczególności przewlekłe. 
Jak ochronić się przez zakażeniem?
Pamiętaj o częstym myciu rąk 
wodą z mydłem i unikaj dotykania 
oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub 

kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką. 
Zachowaj bezpieczną odległość 
(1–1,5 m) od osoby, która kaszle, 
kicha lub ma gorączkę 
Najważniejsze mity dot. 
koronawirusa
Czy częste picie wody zwalcza 
koronawirusa?

Nie! Aby ograniczyć ryzyko 
zakażenia, przestrzegaj zasad 
higieny i unikaj kontaktu z dużymi 
skupiskami ludzi.
Czy Warszawa zostaje otoczona 
kordonem sanitarnym?
Nie! Nie ma żadnej decyzji 
o zamykaniu Warszawy.
Czy na ulice polskich miast zostało 
wyprowadzone wojsko?
Nie! Wojsko nie wyszło na ulice, nie 
zamyka miast.
Czy w Polsce zabraknie żywności?
Nie! W Polsce nie zabraknie 
żywności. Jesteśmy jednym 
z największych producentów 
żywności w Europie.
Czy domowe testy na koronawirusa są 
skuteczne?

Nie! Wiarygodny test na obecność 
koronawirusa może przeprowadzić 
tyko placówka medyczna.
Czy sklepy zostaną zamknięte? Czy 
nie będzie można dostać jedzenia 
i leków?
Nie! Wszystkie sklepy spożywcze, 
drogerie i apteki są otwarte – 
również te w galeriach i centrach 
handlowych.

Pamiętaj! Jedynym źródłem 
prawdziwych informacji 
o decyzjach rządu są strony 
internetowe w domenie gov.pl. 
Zwłaszcza: 
www.gov.pl/koronawirus  
www.gis.gov.pl 
www.premier.gov.pl 

... lub sami opuszczali Szpital
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Te plany powinny istnieć 
w wyższych gremiach kierow-
niczych ministerstw czy urzę-
dów wojewódzkich. Personel 
w Łomży skrupulatnie przecho-
dził  szkolenia, ale dotyczące je-
dynie pojedynczych przypadków 
chorych przyjmowanych na od-
dział zakaźny, a nie masowego 
pojawienia się zakażonych.  Bra-
kuje także odpowiednio prze-
szkolonych kadr we wszystkich 
dziedzinach, od sprzątania zaczy-
nając, a na  specjalistycznych pro-
cedurach w niektórych działach 
sztuki medycznej kończąc. 

Białostockie rozgoryczenie
Przedstawiciele łomżyń-

skiego środowiska medyczne-
go i władz są przekonani, że de-
cyzja o wyznaczeniu Łomży 
jako regionalnego centrum wal-
ki z epidemią  koronawirusa za-
padła w Białymstoku po to, by 
oddalić stamtąd problem. Uni-
wersytecki ośrodek medyczny 
z sześcioma szpitalami, w tym 
wyspecjalizowanym zakaźnym 
i zasobami wykwalifikowanej ka-
dry bez porównania lepiej mógł-
by sobie poradzić z tak trudna sy-
tuacją - podkreślają.     

Marszałek Artur Kosicki za-
pewnił uczestników spotkania, 
że przekaże spisane argumenty 
władzom województwa i mini-
sterstwu.

- Jesteśmy z wami, ale musi-
my zastanowić się wspólnie co 
mamy zrobić i jakie działania 
podjąć. Wiele tu było emocji, 
nie w każdej sprawie się z wami 
zgadzam, ale szanuję wasze sta-
nowisko i serdecznie dziękuję za 
zaproszenie. Zrobię, co w mojej 
mocy - zapewnił Artur Kosicki.   

Spotkanie w łomżyńskim 
szpitalu nie pozostawiło ani cie-
nia optymizmu.  

- To w tym szpitalu będą 
umierali ludzi, bo nie mamy 

sprzętu i odpowiednich kom-
petencji do walki z epidemią. 
A w innych szpitalach mogą 
umierać mieszkańcy naszego 
miasta  i powiatu bo nie zdążą 
otrzymać pomocy w odległych 
szpitalach - podsumowała jedna 
z uczestniczek.

Poniedziałek 16 marca.
Oddajcie nam szpital 

Poniedziałek, 7 rano. Od kil-
ku godzin Szpital Wojewódzki 
im. kardynała Stefana Wyszyń-
skiego jest jednoimiennym szpi-
talem zakaźnym dla chorych 
z koronawirusem COVID-19 
w województwie podlaskim. Na 
wielki przyszpitalny parking wta-
cza sie coraz więcej pojazdów. 
Ale nie z chorymi. To zdrowi 
mieszkańcy Łomży postanowili 
bronić   swojego szpitala.

Pierwsze auta w kolumnie 
jadą cicho. Ale gdzieś na pobli-
skiej alei Piłsudskiego odzywają 
się klaksony i stopniowo zbliża-
ją się do szpitala. Pod głównym 
wejściem jest już tak głośno, że 
trudno rozmawiać.

-  Mamy takie forum społecz-
nościowe, gdzie się skrzyknęli-
śmy - wyjaśnia starszy mężczyzna 
za kierownicą. Większość samo-
chodów ma na szybach kartki 
"Oddajcie nam szpital".

Kawalkadzie z niedowierza-
niem przypatrują się pracow-
nicy szpitala gromadzący się 
przed wejściem, a z czujnością 
coraz liczniejsi policjanci. Łom-
żyniacy komentują, że wśród 
mundurowych nie ma prak-
tycznie znajomych twarzy. Ktoś 
mówi, że policjanci są z Białego-
stoku. Nie zdążyliby dojechać, 
a zatem też muszą zaglądać na 
internetowe fora. Funkcjona-
riusze pukają do okien wozów. 
Rozmawiają z kierowcami. - Po-
uczali, aby nie tamować ruchu, 
zachować ostrożność- mówi je-

den z kierowców. Dopiero po 
pewnym czasie mundurowi za-
ostrzyli ton. 

Samochody - niektóre ozdo-
bione biało-czerwonymi flagami 
- przetaczają się powolutku par-
kingowymi alejkami. Gęstnie-
je tłum przy wejściu do szpita-
la. To pracownicy, którzy mimo 
wątpliwości nie porzucili pracy. 
Z zaskoczeniem i wzruszeniem 
obserwują demonstrację popar-
cia. Sami też przygotowują prze-
ścieradła na napisami "Oddajcie 
nam szpital" i "Nie jesteśmy go-
towi na zakaźny". Emocja zaczy-
nają buzować. Ani w niedzielę, 
ani w poniedziałek nie dotarły do 
Łomży żadne  transporty sprzę-
tu, który pozwoliłby lekarzom, 
pielęgniarkom, salowym, techni-
kom, personelowi sprzątającemu 
w odpowiedni sposób chronić się 
w kontakcie z chorymi z korona-
wirusem.

W pobliżu części administra-
cyjnej szpitala gromadzi się spo-
ra grupa kobiet. To salowe. Gre-
mialnie składają pisma, że nie 
przystąpią do pracy bez zapew-
nienia im ochronnych strojów. 
Joanna Chilińska, p. o. dyrekto-
ra szpitala w swoim gabinecie. 
Mówi, że niewiele ma czasu dla 
mediów, bo jedzie do Urzędu 
Marszałkowskiego z ważnymi 
dokumentami i swoją dymisją.

Na parterze, przy wejściu, 
rozgoryczeni lekarze i pielęgniar-
ki. Wyliczają jak wiele brakuje, 
aby Szpital Wojewódzki w Łom-
ży mógł pełnić rolę jednoimien-
nego "zakaźniaka" . To rozwią-
zania architektoniczne, śluzy, 
sprzęt ochrony indywidualnej, 
kadry, szkolenia i wiele innych 
elementów. Leszek Poppe, koor-
dynator ginekologii ma do me-
diów pretensje , że piszą o 120 
tysiącach osób pod opieką szpi-
tala. To mieszkańcy miasta i po-
wiatu łomżyńskiego, ale placów-
ka zatrudniająca różnorodnych 
specjalistów ma pacjentów z Gra-
jewa, Kolna, Zambrowa, Wy-
sokiego Mazowieckiego a także 
Ostrołęki czy Pisza.

- Nie opuścimy chorych de-
klarują lekarze i pielęgniarki Ale 
można od nas wymagać wypeł-
niania obowiązków, a nie hero-
izmu i narażania nas i naszych 
rodzin - mówią lekarze i pielę-
gniarski.

Coraz łatwiej przechodzi im 
także przez usta słowo "protest". 
Nie z myślą o sobie, nie tylko 
z myślą o sobie. Narażając życie 
i zdrowie przecież nie pomogą 
chorym.  

Kilka godzin później pracow-
nicy szpitala i media dowiadują 
się, że mają nowego zwierzchni-
ka. Jak informuje Izabela Smacz-
na-Jórczykowska, rzecznik pra-

sowy marszałka województwa 
podlaskiego, Zarząd Wojewódz-
twa „powierzył pełnienie funkcji 
dyrektora szpitala panu Jackowi 
Rolederowi”. Jak dodaje rzecz-
nik, chodzi o czas do powołania 
nowego dyrektora w drodze kon-
kursu. Joanna Chilińska będzie 
nadal wicedyrektorem ds. pie-
lęgniarstwa. Jacek Roleder był 
wiele lat szefem Podlaskiego Od-
działu Narodowego Funduszu 
Zdrowia, potem m. in, dyrekto-
rem szpitala w Wysokiem Mazo-
wieckiem, a ostatnio zastępca dy-
rektora w Białostockim Centrum 
Onkologii.

Nowy zwierzchnik miał nie-
zwykle „gorący chrzest” podczas 
pierwszego spotkania z roze-
mocjonowanymi pracownikami 
łomżyńskiego szpitala. Został za-
sypany pytaniami o przyszłość 
placówki i jej rolę w walce z ko-
ronawirusem. Rozmawiał także 
z wojewódzkimi konsultantami 
z zakresu różnych dziedzin me-
dycyny, którzy przyjechali do 
Łomży.

Z personelem łomżyńskie-
go szpitala spotkał się także pro-
fesor Robert Flisiak, autorytet 
w sprawie chorób zakaźnych 
z Unwersytetu Medzcynego 
w Białymstoku. To właśnie on 
był w Łomży „głównym podej-
rzanym” o udział w wyznacze-
niu Szpitala Wojewódzkiego 
na zakaźny. Stojąc przed roze-
mocjonowanymi koleżankami 
i kolegami stanowczo to zde-
mentował. Jak stwierdził, decy-
zję wojewody przyjął „załamu-
jąc ręce”, bo zna realia szpitala 
w Łomży. A p.o. dyrektora Jacek 
Roleder zabrał się do pracy. Za-
pewnił pracowników szpitala, że 
zrobi wszystko, aby mieli zapew-
nione bezpieczeństwow opiece 
nad chorymi z koronawirusem.

Apelowali mieszkańcy Łomży i pracownicy Szpitala

Koordynator ginekologii Leszek Poppe obszernie i ekspresyjnie objaśniał mediom sytuację łomżyńskiego Szpitala
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Do lekarza 
rodzinnego 

telefonicznie
W związku z zagrożeniem epidemią ko-
ronawirusem placówki Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej  wprowadzają nad-
zwyczajne rozwiązania dotyczące przy-
jęć pacjentów. Według zaleceń Głównego 
Inspektora Sanitarnego każdy z pacjen-
tów, który  zgłosi się do lekarza najpierw 
otrzyma teleporadę. Tylko w sytuacji, 
kiedy jest to niezbędne, po wywiadzie 
telefonicznym pacjent zostanie umó-
wiony na konkretną godzinę do lekarza 
i wówczas możliwe będzie wejście do 
przychodni. Dlatego nie należy osobiście 
zgłaszać się po recepty. Prośbę o przepi-
sania leków do kontynuacji leczenia na-
leży zgłaszać telefonicznie.

- Apelujemy, by nie zgłaszać się 
do przychodni bez wcześniejszego 
kontaktu telefonicznego. Do po-
radni będą wpuszczane wyłącznie 
osoby wyselekcjonowane z roz-
mów telefonicznych. Wszystko po 
to by zachować szczególną ostroż-
ność. Gdyby do przychodni zgłosił 
się pacjent z podejrzeniem zakaże-
niem koronawirusem oznaczałoby 
to zamknięcie placówki na okres 
14-dniowej kwarantanny - mówi 
Małgorzata Pogroszewska, mana-
ger Niepublicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej Lekarze Rodzinni 
"3" Sp. z o.o.

Numery placówek POZ udzielających 
teleporad w Łomży:

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŁOM-
ŻY ul. SZOSA ZAMBROWSKA 
1/27 

Zespół Gabinetów Lekarza Ro-
dzinnego nr 1 Łomża: 86 216 66 81 

Zespół Gabinetów Lekarza Ro-
dzinnego nr 2 Łomża: 86 216 71 93 

Zespół Gabinetów Lekarza Ro-
dzinnego nr 3 Łomża: 86 218 54 63 

Zespół Gabinetów Lekarza Ro-
dzinnego nr 4 Łomża: 86 215 03 73 

Gabinety Lekarza Rodzinnego Fi-
lia Jedwabne: 86 217 20 12 

Gabinety Lekarza Rodzinnego Fi-
lia Przytuły: 86 217 70 11 

Gabinety Lekarza Rodzinnego Fi-
lia Śniadowo: 86 217 61 17

Gabinety Lekarza Rodzinnego Fi-
lia Wizna: 86 219 60 17 

Gabinety Lekarza Rodzinnego Fi-
lia Piątnica: 86 219 27 16 

Gabinety Lekarza Rodzinnego Fi-
lia Miastkowo: 86 217 48 19 

Gabinety Lekarza Rodzinnego Fi-
lia Nowogród: 86 217 55 16 

Gabinety Lekarza Rodzinnego Fi-
lia Rogienice: 86 279 10 28 

Gabinety Lekarza Rodzinnego Fi-
lia Drozdowo: 86 219 20 90 

Gabinety Lekarza Rodzinnego Fi-
lia Olszyny: 86 219 17 27 

„Famedyk” Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Marzena Więc-
kowska Sybiraków 5/lok.2: 86 218 39 
50 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Jolanta Krajewska Gen. 
Władysława Sikorskiego 95a: 86 215 
02 32 

Łomżyńskie Centrum Medyczne 
Sp. Z O.O. Ks. Kard. Wyszyńskiego 9: 
86 216 65 56 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej "MEDICA" Sp. Z O.O. 
Przychodnia Lekarska Szosa Zam-
browska 22a: 86 215 01 35; 602 104 
438 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 
Elmed S.C. E. Doda, J. Szelengowicz-
-Zawadzka Kazańska 2 86 218 9 244 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Lekarze Rodzinni - „3” 
Sp. Z O.O. ul. Reymonta 1a/1: 86 473 
66 55 

„MARMED” Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej - Mariusz 
Szewczyk Al. Piłsudskiego: 82/112 
86 215 27 43 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Gabinet Lekarza Rodzin-
nego w Łomży Piękna 3b: 86 216 52 
80 

Przychodnia Danmed - Lekarze 
Bogdan I Joanna Danielscy Spółka 
Partnerska ul. Księżnej Anny 29/6: 
86 218 04 78 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 
„OMEGA” S.C. Wojska Polskiego 
161: 86 216 58 69 

NZOZ Remedium Sybiraków 20 
B/2 A: 86 218 44 20 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w tro-
sce o życie i zdrowie społeczeństwa 
i w nawiązaniu do komunikatów 
Przewodniczącego Konferencji Epi-
skopatu Polski podejmujemy decyzję 
o wprowadzeniu prewencyjnych środ-
ków ostrożności w sytuacji zagrożenia 
koronawirusem. 

Kościół od dwóch tysiącleci 
służy osobom chorym i potrze-
bującym, nawet w czasach epi-
demii, nie rezygnując z głoszenia 
Ewangelii oraz sprawowania sa-
kramentów świętych. 

1. Mając na uwadze zagro-
żenie zdrowia oraz życia (zgod-
nie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 
1248 par. 2 Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego), rekomendujemy 
biskupom diecezjalnym udziele-
nie dyspensy od obowiązku nie-
dzielnego uczestnictwa we Mszy 
Świętej do dnia 29 marca nastę-
pującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wie-
ku, 

b. osobom z objawami infek-
cji (np. kaszel, katar, podwyższo-
na temperatura, itp.), 

c. dzieciom i młodzieży szkol-
nej oraz dorosłym, którzy sprawu-
ją nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę 
przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy 
oznacza, że nieobecność na Mszy 
niedzielnej we wskazanym czasie 
nie jest grzechem. Jednocześnie 
zachęcamy, aby osoby korzystają-
ce z dyspensy trwały na osobistej 
i rodzinnej modlitwie. Zachęca-
my też do duchowej łączności 
ze wspólnotą Kościoła poprzez 
transmisje radiowe, telewizyjne 
lub internetowe. 

2. W czasie liturgii do dnia 29 
marca należy przestrzegać w ko-
ściołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni sza-
farze Komunii Świętej przed roz-
poczęciem liturgii powinni do-
kładnie umyć ręce i kierować się 
zasadami higieny, 

b. przypominamy, że przepisy 
liturgiczne Kościoła przewidują 
przyjmowanie Komunii Świętej 
na rękę, do czego teraz zachęca-
my, 

c. znak pokoju należy przeka-
zywać przez skinienie głowy, bez 
podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy od-
dawać przez przyklęknięcie lub 
głęboki skłon, bez kontaktu bez-
pośredniego,

e. należy powstrzymać się 
ponadto od oddawania czci re-
likwiom poprzez pocałunek lub 
dotknięcie, 

f. na kratki konfesjonałów na-
leży nałożyć folie ochronne, 

g. rezygnujemy z napełnia-
nia kropielnic kościelnych wodą 
święconą. 

3. W obecnej sytuacji przy-
pominamy, że „tak jak szpitale 
leczą choroby ciała, tak kościoły 
służą m.in. leczeniu chorób du-
cha, dlatego jest niewyobrażal-
ne, abyśmy nie modlili się w na-
szych kościołach” (Komunikat 
Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski, abp. S. Gą-
deckiego, 10.03.2020). W związ-
ku z tym zachęcamy wszystkich 
wiernych, aby poza liturgią na-
wiedzali kościoły na gorliwą mo-

dlitwę osobistą. Polecamy dusz-
pasterzom:

a. aby kościoły pozostawały 
otwarte w ciągu dnia, 

b. aby kapłani troszczyli się 
o dodatkowe okazje do spowie-
dzi i adoracji Najświętszego Sa-
kramentu, 

c. aby – przy zachowaniu na-
leżytych zasad higieny – kapłani 
i nadzwyczajni szafarze odwie-
dzali chorych i starszych parafian 
z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, 
że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sa-
kramentu bierzmowania prze-
niesione zostają na terminy póź-
niejsze, 

b. zawieszone zostają piel-
grzymki maturzystów na Jasną 
Górę oraz rekolekcje szkolne 
organizowane przez parafie. 
Jednocześnie prosimy środki 
społecznego przekazu oraz du-
chownych o propozycje reko-
lekcji w internecie, które w ten 
sposób mogą być przeżywane 
w domu, 

c. sprawy rekolekcji dla do-
rosłych oraz organizację innych 
spotkań pozostawia się roztrop-
nemu rozeznaniu księży pro-
boszczów.

Prosimy o solidarność z oso-
bami starszymi i potrzebujący-
mi, np. poprzez pomoc w zaku-
pach. Prosimy wszystkich ludzi 
wierzących o modlitwę w inten-
cji ochrony przed chorobami, 
a także o pokój serc i łaskę głę-
bokiego nawrócenia dla każde-
go z nas. Dobremu Bogu pole-
cajmy wszystkich zmarłych na 
skutek koronawirusa. Módlmy 
się o zdrowie dla chorych, tych, 
którzy się nimi opiekują, leka-
rzy i personelu medycznego oraz 
wszystkich służb sanitarnych. 
Módlmy się o wygaśnięcie epi-
demii. Zgodnie z Tradycją Ko-
ścioła zachęcamy do śpiewania 
w naszych kościołach suplikacji 
„Święty Boże, Święty Mocny… 
Od powietrza, głodu, ognia i woj-
ny, zachowaj nas Panie”. 

RADA STAŁA KONFERENCJI EPISKOPATU 
POLSKI WARSZAWA, 12 MARCA 2020 R.

Komunikat Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski 
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William Thacker (Hugh Grant) 
mieszka w londyńskiej dzielnicy Not-
ting Hill w domu z niebieskimi drzwia-
mi. Jest rozwiedziony, żona porzuciła go 
dla sobowtóra Harrisona Forda. Stara 
się być dla wszystkich miły, czym potrafi 
zyskać dużą sympatię innych ludzi. Te-
raz spędza czas pomiędzy nudną pracą, 
wizytami u matki oraz spotkaniami ze 
zwariowaną siostrą oraz parą najbliż-
szych przyjaciół. 

William dzieli mieszkanie z dzi-
wacznym, nieogolonym Walijczykiem, 
Spike'em (Rhys Ifans), który ubiera się 
niechlujnie, najczęściej w wyzywające 
T-shirty i przykrótkie spodnie. 

Utrzymanie zapewnia Williamowi 
kiepsko prosperująca księgarnia, której 
jest właścicielem. Pewnego dnia, jej drzwi 
otwierają się cicho, William podnosi 
wzrok i widzi Annę Scott ( Julia Roberts), 
hollywoodzką gwiazdę, która w Londynie 
kręci zdjęcia do najnowszego filmu. Anna 
kupuje książkę, zamienia z Williamem 
dwa słowa i wychodzi.

Poruszony spotkaniem William idzie 
do najbliższej kawiarni i kupuje sok po-
marańczowy. Opuszcza sklep, wpada pro-
sto na Annę i oblewa ją sokiem. Usiłując 
ułagodzić złą i całkiem mokrą gwiazdę, 
zaprasza ją do swojego znajdującego się 
w pobliżu domu. Ona zgadza się. William 
jest bardzo gościnny i Anna wychodzi 
udobruchana. Po chwili wraca, aby zabrać 
zapomnianą torbę z zakupami i nagle, 
w korytarzu pełnym starych rowerów i in-
nego żelastwa, dochodzi do czegoś zaska-
kującego. Całuje go!

Żadne z nich nie rozumie, dlaczego. 
Właściciel najgorzej prosperującej w Lon-
dynie księgarni zostaje pocałowany przez 
najsłynniejszą aktorkę hollywoodzką. 

Następnego dnia życie Williama 
wraca do normy, jest on, Spike i brudna 
kuchnia. Kilka dni później, William pyta 
Spike'a, czy nie było do niego telefonów. 
„Och tak, dzwoniła do ciebie Amerykanka 
o imieniu Anna, mieszka w Ritzu"...

Od premiery „Czterech wesel i po-
grzebu” (1994) Hugh Grant jest brytyj-
skim symbolem komedii romantycznej. 
Za oceanem jego odpowiedniczką jest 
Julia Roberts. Było więc tylko kwestią 
czasu, kiedy producenci dogadają się, by 
ta dwójka spotkała się na ekranie... Za role 
w „Notting Hill” otrzymali nominacje do 
Złotego Globu.

Autorem scenariusza jest Richard Cur-
tis, który pięć lat wcześniej odniósł oszała-
miający sukces właśnie dzięki „Czterem we-
selom i pogrzebie", najbardziej kasowemu 
filmowi angielskiemu. Również w przypad-
ku „Notting Hill” Curtis pisał scenariusz 
z myślą o swym ulubionym aktorze. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 

400 milionów dolarów, kosztował 42 milio-
ny.

Obraz Marca Chagalla, który Anna 
podarowała Williamowi, nosi tytuł „La Ma-
riee" („Panna młoda”) i przedstawia pannę 
młodą i kozę grającą na skrzypcach.

Anna zapytana na urodzinach Honey 
o sumę jaką otrzymała za swój ostatni film, 

odpowiada „15 milionów dolarów". Tyle 
w rzeczywistości otrzymała Julia Roberts za 
rolę Anny.

Sceny w prawdziwym hotelu Ritz filmo-
wano tylko między godziną 2.00 a 4.00, kie-
dy nie ma ruchu gości hotelowych.

W całym filmie Anna nigdy nie wypo-
wiada imienia Williama.

Hugh Grant
Urodził się w 1960 roku. 
Ma pięcioro dzieci: dwoje z Chinką Tin-

glan Hong, troje ze Szwedką Anną Elisabet 
Eberstein, z którą wziął ślub w 2018 roku. 
Co ciekawe, w 2010 roku Hugh nie miał jesz-
cze żadnego dziecka.

W 1994 r. po roli w filmie „Cztery we-
sela i pogrzeb” stał się gwiazdą pierwszej 
wielkości. Rok później trafił na okładki 
gazet z powodu skandalu jaki wywołał 
w Hollywood. Został nakryty z prostytut-
ką Divine Brown, z którą uprawiał seks 
w samochodzie. W okolicy znajdował się 
wówczas patrol policyjny i Grant trafił do 
aresztu. Skazany na grzywnę w wysokości 
1180 dolarów i 2-letni nadzór sądowy. 
Brown zarobiła na incydencie ponad mi-
lion dolarów udzielając wywiadów i wystę-
pując w reklamach. „To była najlepsza noc 
w moim życiu” - powiedziała.

Kolekcjonuje dzieła sztuki. W 2001 r. 
kupił obraz Andy'ego Warhola za prawie 
4 miliony dolarów. Później sprzedał go 
w 2007 roku za 23,5 miliona dolarów.

Za rolę w „Notting Hill” (1999) 
otrzymał gażę w wysokości 7,5 miliona 
dolarów. 

Julia Roberts
Urodziła się w 1967 roku.
Największy sukces odniosła w filmie 

„Pretty Woman” (1990), za który otrzyma-
ła nominację do Oscara.

Wyszła za mąż za operatora Daniela 
Modera w 2002 roku, ślub odbył się o półno-
cy na rancho w Nowym Meksyku; para ma 
troje dzieci (pierwsze były bliźniaki).

Zaangażowała się w działalność chary-
tatywną UNICEF i podróżowała do wielu 
krajów, promując akcje pomocy.

Przez krótki okres była zaręczona 
z Kieferem Sutherlandem . Zerwała z nim na 
kilka dni przed planowanym małżeństwem 
w 1991 roku.

Szkielet kobiety sprzed 9 tysięcy lat, 
wykopany w Bułgarii w 2004 r., został na-
zwany przez archeologów Julią Roberts, ze 
względu na zachowane idealne uzębienie. 

Pierwsza aktorka, która otrzymała 20 
milionów dolarów za film.

Lubi robić na drutach. „To bardzo towa-
rzyskie hobby, w przeciwieństwie do czyta-
nia, mogę pracować i rozmawiać z ludźmi”.

Jej uśmiech jest ubezpieczony na 30 mi-
lionów dolarów.

Nie rozbierze się przed kamerą. „Po pro-
stu nie uważam, że mój nauczyciel matema-
tyki powinien wiedzieć, jak wygląda mój ty-
łek. Granie w ubraniu to fabuła, granie bez 
ubrania to dokument”. 

 

Notting Hill
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Notting Hill. Miłosne perypetie

Czy możliwy jest związek 
zwykłego śmiertelnika  
ze światową gwiazdą?

Nowoczesne technologie, informatyka 
i zwroty z języka angielskiego. Wszystko 
to idealnie opisuje branżę IT, o której wię-
cej dowiedzieli się uczestnicy konferencji 
pt. „IT we własnej firmie”, która odbyła się 
w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogól-
nokształcących Nr 7 w Łomży. Prelegen-
tem w czasie konferencji był dr Zbigniew 
Piotrowski – dyrektor Departamentu In-
frastruktury i Transportu  w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Podlaskiego.

- IT  to bez wątpienia jedna 
z najszybciej rozwijających się części 
współczesnego świata, dająca szansę 
na dynamiczny postęp i satysfakcjo-

nujące zarobki. Information Techno-
logy jest nową dziedziną wiedzy, in-
tegrującą różne technologie (sprzęt 
komputerowy oraz oprogramowa-
nie, telekomunikacja, teleinformaty-
ka) służące pozyskiwaniu informacji, 
selekcjonowaniu jej, analizowaniu, 
przetwarzaniu, przechowywaniu, za-
rządzaniu oraz przekazywaniu innym 
ludziom – tłumaczył dr Zbigniew 
Piotrowski „wetowskiej” młodzieży.

Wyjaśnił również, że dzisiejsze 
IT to sformułowanie bardzo pojem-
ne, mające zastosowanie niemalże 
wszędzie.

- Trudno jest sobie wyobra-
zić normalne funkcjonowanie bez 
użycia nowoczesnych technologii 
i automatyzacji pewnych procesów. 
Najprościej mówiąc, branża IT zaj-
muje się ułatwieniem życia i przy-
spieszaniem procesów na co dzień. 
Możliwości, jakie przedstawia bran-
ża IT, zarobki i kierunki realizowania 
się, czynią te dziedzinę bardzo atrak-
cyjną dla młodych ludzi, którzy do-
piero zaczynają karierę – mówił dr 
Zbigniew Piotrowski. 

W czasie konferencji dyrektor 
Bogumiła Olbryś z prowadzącymi 
warsztaty Sylwią Makowską i Mo-
niką Kalinowską wręczyły dyplo-
my ukończenia zajęć uczestnikom  
projektu „Młody technik młodym 
przedsiębiorcą” współfinansowane-
go przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go.

Na koniec Katarzyna Jasińska, 
koordynator projektu „Młody tech-
nik młodym przedsiębiorcą” podsu-
mowała niemal dwuletnie działania 
podejmowane w ramach projektu 
„Młody technik młodym przedsię-
biorcą”, zaś uczennice klasy III f- 
Aleksandra Tyszka, Joanna Darmet-
ko i Anna Liżewska wyraziły swoją 
radość z możliwości uczestniczenia 
w tak ciekawych zajęciach projekto-
wych oraz przekonanie, że zdobytą 
wiedzę wykorzystają w czasie egza-
minów potwierdzających kwalifika-
cje zawodowe.

W 2019 roku Stolica Apostolska ogło-
siła datę beatyfikacji księdza kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Odbędzie 
się ona w Warszawie, 7 czerwca 2020 
roku. Nasza Diecezja przygotowuje 
się do tego niezwykłego wydarzenia. 
Od Bożego Narodzenia we wszystkich 
parafiach odmawiana jest modlitwa 
o owoce beatyfikacji. Kolejnym eta-
pem przygotowań są Debaty Pryma-
sowskie. To wspólne przedsięwzięcie 
Wyższego Seminarium Duchownego, 
Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzy-
szeń oraz Wydziału Duszpasterstwa 
Ogólnego Kurii Biskupiej w Łomży.

- Po latach Kościół w Polsce 
i Kościół łomżyński doczekały się 
wyniesienia na ołtarze syna naszej 
diecezji. Przygotowując się do be-
atyfikacji chcemy przypomnieć 
sobie tą piękną postać. Stefan Kar-
dynał Wyszyński część swojego 
życia, w młodości, spędził w Zu-
zeli, Andrzejewie i Łomży. Mo-
żemy odkryć także aspekty edu-
kacyjne związane z jego życiem. 
Wprawdzie był ekspertem od 
nauki społecznej kościoła i pro-
blemów socjalnych, ale w jego 
nauczaniu można znaleźć wiele 
odpowiedzi na pytania nurtują-
ce każdego człowieka – przyznaje 
ksiądz biskup Janusz Stepnowski, 
ordynariusz diecezji łomżyńskiej.

Debatę rozpoczął wykład 
księdza profesora Stanisława 
Dziekońskiego rektora Uniwer-

sytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, poświęcony ideom 
pedagogicznym zawartym w na-
uczaniu Prymasa Tysiąclecia.

- Z tego, co po sobie pozo-
stawił w "zapiskach", to prze-
słanie dotyczące wielu płasz-
czyzn życia człowieka. Mowa 
tu o wymiarze indywidualnym 
i społecznym, a nawet gospo-
darczym, który wciąż zachowu-
je aktualność. Jest ono oparte 
na ponadczasowych fundamen-
tach wartości, ważnych dla każ-
dego człowieka. Niewątpliwie 
Kardynał, gdyby żył, wzywałby 
nas do przestrzegania Społecz-
nej Krucjaty Miłości. Dotyczy 
ona naszych relacji z innymi 

ludźmi. Relacji, w których ak-
centowane jest przebaczenie 
i myślenie dobrze o innych oraz 
niesienie pomocy. W nauczaniu 
Prymasa wybrzmiały kwestie 
godności człowieka. Teza o god-
ności człowieka jest punktem 
wyjścia do przekazania wielu in-
nych praw przysługujących

człowiekowi z zakresie roz-
woju, wychowania i szacunku. 
Godność człowieka Kardynał 
Stefan Wyszyński opierał na na-
uce Biblii, zapisanej w Księdze 
Rodzaju, w Akcie Stworzenia. 
Człowiek jest inaczej stworzo-
ny, niż wszystkie inne byty. Bóg 
daje coś z siebie człowiekowi. 
Z tego względu człowiek uzysku-

je szczególne miejsce w świecie 
stworzonym. Jest wyróżniony 
tym, co nazywamy godnością. 
Teza o godności powraca bar-
dzo często, kiedy Kardynał Ste-
fan Wyszyński mówi, że nikt so-
bie tej godności nie nadaje, ani 
też nikt nie może się jej pozbyć. 
Nikt też nie może jej odebrać. 
Oczywiście można ją przesłonić, 
przez styl życia czy niewłaściwą 
postawę. Ale zawsze jest możli-
wość powrotu do tego co Bóg za-
pisał w życiu człowieka - mówił 
podczas wykładu ksiądz profesor 
Stanisław Dziekoński.

W nauczaniu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego ważne było 
wychowanie polskiego narodu 
w trzeźwości.

- Kardynał Wyszyński prze-
szedł do historii jako jeden z naj-
większych apostołów trzeźwo-
ści. Tak często powtarzał słowa 
błogosławionego księdza Broni-
sława Markiewicza - “Polska bę-
dzie trzeźwa, albo nie będzie jej 
wcale”, że te słowa przypisywane 
są kardynałowi Wyszyńskiemu. 
Przełomowym momentem było 
wydanie wytycznych w 1959 
roku dotyczących trzeźwościo-

wej działalności Kościoła w Pol-
sce. Kardynał Stefan Wyszyński 
doskonale wiedział, że troska 
o trzeźwość narodu jest Polską 
racją stanu. Dlatego cieszymy 
się, że wraz z beatyfikacją księdza 
Kardynała zyskujemy Wielkie-
go Patrona Apostolstwa Trzeź-
wości – przyznaje ksiądz biskup 
Tadeusz Bronakowski, przewod-
niczący Zespołu ds. Apostolstwa 
Trzeźwości Episkopatu Polski.

Debaty Prymasowskie to 
część bogatego programu przy-
gotowań do beatyfikacji księdza 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go.

- Nasze związki z księdzem 
Kardynałem są niezwykle silne, 
ze względu na to że w naszej die-
cezji spędził dzieciństwo i wcze-
sną młodość. Podjęliśmy więc 
wiele działań aby przygotować 
się do beatyfikacji. Jedną z nich 
są Debaty Prymasowskie. Mo-
dlimy się także w tej intencji, or-
ganizujemy dni skupienia. Jest 
też specjalna modlitwa w inten-
cji beatyfikacji - wyjaśnia ksiądz 
Jacek Czaplicki przewodniczący 
Wydziału Duszpasterstwa Ogól-
nego Kurii Diecezjalnej w Łom-
ży.

Debata Prymasowska została 
zorganizowana w Centrum Kon-
ferencyjnym Wyższego Semina-
rium Duchownego w Łomży.

Nowy Komendant 
Wojewódzki Policji 

w Białymstoku

Inspektor Robert Szewc został nowym Komendantem Woje-
wódzkim Policji w Białymstoku. Zastąpił na tym stanowisku 
nadinspektora Daniela Kołnierowicza, który postanowił przejść 
na emeryturę. 

Robert Szewc dotychczas był szefem garnizonu lu-
belskiego. Za sobą ma ponad 20-letnią służbę w policji, 
a zaczynał jako funkcjonariusz Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Zamościu. Zajmował się m.in. prewencją 
kryminalną i zwalczaniem przestępczości gospodar-
czej.

Od stycznia 2016 r. komendantem wojewódzkim po-
licji był nadinspektor Daniel Kołnierowicz. W ostatnich 
dniach, po rozmowach z przełożonymi postanowił poże-
gnać się z mundurem i na własną prośbę przejść na eme-
ryturę.

IT WE WŁASNEJ FIRMIE

„Innowacja rozróżnia lidera  
od naśladowcy” – Steve Jobs

Diecezja Łomżyńska przygotowuje się do 
beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego

W Debacie Prymasowskiej z udziałem księży biskupów Janusza Stepnowskiego 
i Tadeusza Bronakowskiego wykład wygłosił ksiądz profesor Stanisław Dziekoński 
(pierwszy z lewej)



William Thacker (Hugh Grant) 
mieszka w londyńskiej dzielnicy Not-
ting Hill w domu z niebieskimi drzwia-
mi. Jest rozwiedziony, żona porzuciła go 
dla sobowtóra Harrisona Forda. Stara 
się być dla wszystkich miły, czym potrafi 
zyskać dużą sympatię innych ludzi. Te-
raz spędza czas pomiędzy nudną pracą, 
wizytami u matki oraz spotkaniami ze 
zwariowaną siostrą oraz parą najbliż-
szych przyjaciół. 

William dzieli mieszkanie z dzi-
wacznym, nieogolonym Walijczykiem, 
Spike'em (Rhys Ifans), który ubiera się 
niechlujnie, najczęściej w wyzywające 
T-shirty i przykrótkie spodnie. 

Utrzymanie zapewnia Williamowi 
kiepsko prosperująca księgarnia, której 
jest właścicielem. Pewnego dnia, jej drzwi 
otwierają się cicho, William podnosi 
wzrok i widzi Annę Scott ( Julia Roberts), 
hollywoodzką gwiazdę, która w Londynie 
kręci zdjęcia do najnowszego filmu. Anna 
kupuje książkę, zamienia z Williamem 
dwa słowa i wychodzi.

Poruszony spotkaniem William idzie 
do najbliższej kawiarni i kupuje sok po-
marańczowy. Opuszcza sklep, wpada pro-
sto na Annę i oblewa ją sokiem. Usiłując 
ułagodzić złą i całkiem mokrą gwiazdę, 
zaprasza ją do swojego znajdującego się 
w pobliżu domu. Ona zgadza się. William 
jest bardzo gościnny i Anna wychodzi 
udobruchana. Po chwili wraca, aby zabrać 
zapomnianą torbę z zakupami i nagle, 
w korytarzu pełnym starych rowerów i in-
nego żelastwa, dochodzi do czegoś zaska-
kującego. Całuje go!

Żadne z nich nie rozumie, dlaczego. 
Właściciel najgorzej prosperującej w Lon-
dynie księgarni zostaje pocałowany przez 
najsłynniejszą aktorkę hollywoodzką. 

Następnego dnia życie Williama 
wraca do normy, jest on, Spike i brudna 
kuchnia. Kilka dni później, William pyta 
Spike'a, czy nie było do niego telefonów. 
„Och tak, dzwoniła do ciebie Amerykanka 
o imieniu Anna, mieszka w Ritzu"...

Od premiery „Czterech wesel i po-
grzebu” (1994) Hugh Grant jest brytyj-
skim symbolem komedii romantycznej. 
Za oceanem jego odpowiedniczką jest 
Julia Roberts. Było więc tylko kwestią 
czasu, kiedy producenci dogadają się, by 
ta dwójka spotkała się na ekranie... Za role 
w „Notting Hill” otrzymali nominacje do 
Złotego Globu.

Autorem scenariusza jest Richard Cur-
tis, który pięć lat wcześniej odniósł oszała-
miający sukces właśnie dzięki „Czterem we-
selom i pogrzebie", najbardziej kasowemu 
filmowi angielskiemu. Również w przypad-
ku „Notting Hill” Curtis pisał scenariusz 
z myślą o swym ulubionym aktorze. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie prawie 

400 milionów dolarów, kosztował 42 milio-
ny.

Obraz Marca Chagalla, który Anna 
podarowała Williamowi, nosi tytuł „La Ma-
riee" („Panna młoda”) i przedstawia pannę 
młodą i kozę grającą na skrzypcach.

Anna zapytana na urodzinach Honey 
o sumę jaką otrzymała za swój ostatni film, 

odpowiada „15 milionów dolarów". Tyle 
w rzeczywistości otrzymała Julia Roberts za 
rolę Anny.

Sceny w prawdziwym hotelu Ritz filmo-
wano tylko między godziną 2.00 a 4.00, kie-
dy nie ma ruchu gości hotelowych.

W całym filmie Anna nigdy nie wypo-
wiada imienia Williama.

Hugh Grant
Urodził się w 1960 roku. 
Ma pięcioro dzieci: dwoje z Chinką Tin-

glan Hong, troje ze Szwedką Anną Elisabet 
Eberstein, z którą wziął ślub w 2018 roku. 
Co ciekawe, w 2010 roku Hugh nie miał jesz-
cze żadnego dziecka.

W 1994 r. po roli w filmie „Cztery we-
sela i pogrzeb” stał się gwiazdą pierwszej 
wielkości. Rok później trafił na okładki 
gazet z powodu skandalu jaki wywołał 
w Hollywood. Został nakryty z prostytut-
ką Divine Brown, z którą uprawiał seks 
w samochodzie. W okolicy znajdował się 
wówczas patrol policyjny i Grant trafił do 
aresztu. Skazany na grzywnę w wysokości 
1180 dolarów i 2-letni nadzór sądowy. 
Brown zarobiła na incydencie ponad mi-
lion dolarów udzielając wywiadów i wystę-
pując w reklamach. „To była najlepsza noc 
w moim życiu” - powiedziała.

Kolekcjonuje dzieła sztuki. W 2001 r. 
kupił obraz Andy'ego Warhola za prawie 
4 miliony dolarów. Później sprzedał go 
w 2007 roku za 23,5 miliona dolarów.

Za rolę w „Notting Hill” (1999) 
otrzymał gażę w wysokości 7,5 miliona 
dolarów. 

Julia Roberts
Urodziła się w 1967 roku.
Największy sukces odniosła w filmie 

„Pretty Woman” (1990), za który otrzyma-
ła nominację do Oscara.

Wyszła za mąż za operatora Daniela 
Modera w 2002 roku, ślub odbył się o półno-
cy na rancho w Nowym Meksyku; para ma 
troje dzieci (pierwsze były bliźniaki).

Zaangażowała się w działalność chary-
tatywną UNICEF i podróżowała do wielu 
krajów, promując akcje pomocy.

Przez krótki okres była zaręczona 
z Kieferem Sutherlandem . Zerwała z nim na 
kilka dni przed planowanym małżeństwem 
w 1991 roku.

Szkielet kobiety sprzed 9 tysięcy lat, 
wykopany w Bułgarii w 2004 r., został na-
zwany przez archeologów Julią Roberts, ze 
względu na zachowane idealne uzębienie. 

Pierwsza aktorka, która otrzymała 20 
milionów dolarów za film.

Lubi robić na drutach. „To bardzo towa-
rzyskie hobby, w przeciwieństwie do czyta-
nia, mogę pracować i rozmawiać z ludźmi”.

Jej uśmiech jest ubezpieczony na 30 mi-
lionów dolarów.

Nie rozbierze się przed kamerą. „Po pro-
stu nie uważam, że mój nauczyciel matema-
tyki powinien wiedzieć, jak wygląda mój ty-
łek. Granie w ubraniu to fabuła, granie bez 
ubrania to dokument”. 

 

Notting Hill
TVN sobota 20.00

HALO TV NA WEEKEND 20–22.03

Notting Hill. Miłosne perypetie

Czy możliwy jest związek 
zwykłego śmiertelnika  
ze światową gwiazdą?



10 www.narew.infoakademicka Łomża

Uciekająca 
panna młoda

TV Puls 
niedziela 17.40

z drugiej strony wybierz  
coś  

dla siebie
Koszmarny lot

Stopklatka sobota 16.05

SF. Podczas lotu samolotem pasażerowie widzą rozbłysk 

słoneczny. Pierwszy pilot ginie, drugi zostaje ranny. 

Systemy elektroniczne nie działają. Wydaje się, że 

bezpiecznie lądowanie jest niemożliwe.

Kowboje i obcy
Metro sobota 21.55

Harrison Ford i Daniel Craig w pomieszaniu 

z poplątaniem: westernu z science fiction, romansu 

z kinem akcji plus odrobina horroru i szczypta humoru. 

Rewolwerowiec Jake budzi się na pustyni, nie pamiętając 

wydarzeń z przeszłości. Trafia do niewielkiego miasteczka 

o nazwie Absolution, które wkrótce staje się celem ataku 

najeźdźców z kosmosu.

40-letni prawiczek
TVN sobota 22.40

Komedia romantyczna. 40-letni Andy pracuje w sklepie 

ze sprzętem elektronicznym, ma przytulne mieszkanie 

i kolekcję komiksowych figurek, które maluje w sobotnie 

wieczory. Nigdy nie miał dziewczyny. Kiedy koledzy 

z pracy dowiadują się o tym, postanawiają zainteresować 

Andy'ego kobietami. 

Góra Czarownic
TV Puls niedziela 11.20

Przygodowy. Opowieść o przybyłych z kosmosu 

nastolatkach, których nadprzyrodzone zdolności mają 

pomóc w ocaleniu świata. Sara i Seth muszą dotrzeć 

na czas do znajdującej się na pustyni w Nevadzie Góry 

Czarownic.

Angielska robota
TV Puls niedziela 22.15

Sensacyjny. Aby wyjść z kłopotów finansowych, Terry 

postanawia napaść na Lloyds Bank. Napad udaje się, ale 

zamiast pieniędzy w posiadanie Terry'ego dostają się 

kompromitujące zdjęcia księżniczki Małgorzaty.

Uciekająca 
panna 
młoda

Komedia romantyczna z Julią Roberts i Richar-
dem Gerem w rolach głównych! 

Maggie Carpenter już trzy razy uciekała sprzed 
ołtarza. Dziennikarz Ike Graham rozpaczliwie szuka 
tematu do felietonu, który powinien zaraz oddać do 
druku. Przypadkowo dowiaduje się o kobiecie i po-
stanawia napisać o niej. Gdy do rąk Maggie trafia 
artykuł na jej temat, ona, oburzona zawartymi tam 
nieprawdziwymi informacjami, wysyła do redakcji 
list z żądaniem zamieszczenia sprostowania i zwol-
nienia nierzetelnego dziennikarza. Ike udaje się do 
rodzinnego miasteczka Maggie. Tam, ku swojemu 
zaskoczeniu odkrywa, że kobieta znowu jest zaręczo-
na z sympatycznym Bobem (Christopher Meloni) 
i wszystko wskazuje na to, że wreszcie powie „tak”. 
Dziennikarz postanawia napisać nowy reportaż 

o przygotowaniach do jej czwartego ślubu. Z czasem 
coraz lepiej poznaje Maggie i odkrywa zagadkę jej 
spektakularnych ucieczek.

Pewnie nie wiesz...
Niezawodna Joan Cusack za rolę Peggy Flemming 

otrzymała wiele nagród, obwołano ją mistrzynią dru-
giego planu, bez której film bardzo dużo by stracił.

Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 300 
milionów dolarów, kosztował 70 milionów.

Film kręcono w małym miasteczku Berlin (3 tys. 
mieszkańców) w stanie Meryland, na ulicach tego 
miasta, w sklepach, parkach. Ekipa przeznaczyła na 
potrzeby mieszkańców milion dolarów. Odnowione 
historyczne miasteczko jest teraz turystyczną atrakcją.

Wiek Adaline

Przekleństwo 
nieśmiertelności

To jeden z najpiękniejszych filmów o miłości i je-
den z najpiękniejszych filmów o przemijaniu, starze-
niu i śmierci.

Urodzona na początku XX wieku Adaline (Blake 
Lively) ulega wypadkowi, na sku-
tek którego przestaje się starzeć. To 
co wydaje się spełnieniem marzeń 
o nieśmiertelności, z czasem przy-
nosi dramatyczne konsekwencje. 

W przypadku Adaline nieśmier-
telność nie jest darem, jest fatum 
z którym musi się liczyć i które jest 
jej przekleństwem. Powoduje, że nie 
czuje się wolna musi wszak zmie-
niać wciąż tożsamość, by nie wpaść 
w ręce służb specjalnych, które chęt-
nie dowiedziałyby się dzięki czemu 
zawdzięcza młodość. Nieśmiertel-

ność izoluje ją od prawdziwych uczuć, każąc jej nie 
kochać, bo miłość, którą z kimś dzieli bynajmniej nie 
oznacza, że może dzielić z nim życie. Dla wybranka 
bowiem ono się skończy, a dla niej nie… By nie mu-
sieć ponownie przechodzić przez smutek utraty ko-
goś bliskiego Adaline wybiera samotność, ucieczkę 
od świata i tułaczkę. 

Samotna, pełna dramatycznych wydarzeń po-
dróż przez życie Adaline trwa przez niemal cały XX 
wiek. To życie jest interesujące, kolorowe, niezwykłe 
– ale także bardzo samotne. W końcu Adaline znaj-

duje mężczyznę (Michiel Huisman), 
dla którego chce wyrzec się nie-
śmiertelności.

Ogromnym atutem „Wieku Ada-
line” są aktorzy: wyważona kreacja 
Blake Lively w roli Adaline, cudowny 
Harrison Ford w roli Wiliama, które-
go zmysły wydają się wodzić na ma-
nowce, a do którego po latach wraca 
dawne uczucie i Ellen Burstyn, która 
pięknie sprostała roli córki starszej 
od matki.

Wiek Adaline
TVN7 sobota 17.35

Do czterech  
razy sztuka?



będzie się działo
Bodyguard zawodowiec

Niełatwa 
podróż

Michael Bryce (Ryan Reynolds) jest najlepszym 
ochroniarzem na świecie. To ochroniarz-
służbista. Niektórzy twierdzą, że jeśli on cię 
chroni, stajesz się nieśmiertelny. Jednak 
tym razem zadanie może przerosnąć 
nawet jego.

Smith ma przetransportować z Manche-
steru do Hagi byłego płatnego zabójcę (Sa-
muel L. Jackson), który zdecydował się zezna-
wać przeciw zbrodniarzowi wojennemu, którego 
reżim ma na sumieniu tysiące istnień. Ich tropem rusza 
cała armia agentów, płatnych morderców i łowców nagród, 
a po drodze okaże się, że nie tylko ich życie będzie zagro-
żone. Oskarżony zbrodniarz jest gotowy skorzystać z po-
mocy terrorystów, byle nie dopuścić do procesu. Jeśli Smith 
nie dotrze z konwojowanym na czas do siedziby Trybunału 
Sprawiedliwości, zbrodniarz wyjdzie na wolność.

W obsadzie znaleźli się jeszcze Gary Oldman oraz Salma 
Hayek.

Pewnie nie wiesz...
W Hadze, gdzie odbywa się finałowy 

pościg, w rzeczywistości nie ma metra.
Samuel L. Jackson wypowiedział 122 

przekleństwa w całym filmie.
Męski zegarek na rękę pokazany do-

kładnie na początku filmu (jak ubiera 
się Ryan Reynolds) to Patek Philippe Sky 

Moon Tourbillon 5002P, którego cena 
w 2017 r. wynosiła 1,2 miliona dolarów.

Aby kręcić sceny w Amsterdamie, 
ulice wokół słynnego Rijksmuseum były 
zamknięte na kilka dni. Rezultatem był 
największy korek uliczny w mieście i nie-
prawdopodobny tłok na ścieżkach rowero-
wych.

Bodyguard zawodowiec
TV Puls niedziela 20.00

W XXI wieku podróże w czasie stały 
się rzeczywistością, jednak władze uświa-
domiły sobie potencjalne niebezpieczeń-
stwa z nimi związane, zostały więc uznane 
za nielegalne. W ten sposób stały się zaka-
zanym towarem luksusowym, o dostęp do 
którego walczą najpotężniejsze rodziny 
mafijne.

Kiedy mafia chce się kogoś pozbyć, 
wysyła ofiarę w przeszłość, gdzie czeka na 
nią płatny zabójca, zwany looperem. 

Akcja toczy się w 2044 i w 2074 roku. 
Bohaterem obu jest Joe, z tym że w róż-
nym wieku. Ten młodszy jest looperem 
ślepo wykonującym rozkazy zlecenio-
dawców z przyszłości: czeka w określo-
nym miejscu, strzela, pozbywa się ciała 
(dla gangsterów z przyszłości ciało znika 
kompletnie, a więc zbrodnia doskonała), 
odbiera kasę, a dokładniej sztabki srebra. 
Wie, że jeśli zawiedzie, spotka go niezbyt 
przyjemne zakończenie żywota… 

Pewnego dnia, podczas kolejnej pla-
nowanej rutynowej egzekucji, w przysła-
nym z przyszłości mężczyźnie Joe rozpo-
znaje… samego siebie! To na moment 
wprawi go w osłupienie, co skrzętnie wy-
korzysta jego starsza wersja, która znika 
looperowi z oczu. Joe musi odnaleźć nie-
doszłą ofiarę, by nie zostać ukarany...

Dwa wcielenia głównego bohatera za-
grane są przez Josepha Gordona-Levitta 
i Bruce’a Willisa.

Pewnie nie wiesz...
Gordon-Levitt nosi soczewki kontakto-

we, by miał kolor oczu Bruce’a Willisa, ma 
też specjalną charakteryzację, by przypomi-
nał starszego kolegę.

Kręcono scenę gdy młody Joe spada 
ze schodów pożarowych. Gdy aktor wisiał 
w powietrzu przypięty linami, do studia 
wjechał wielki tort. To był dzień trzydzie-
stych urodzin Josepha Gordona-Levitta, 
więc ekipa przygotowała dla niego niespo-
dziankę. 

Emily Blunt (gra Sarę) ujawniła, że 
zgodziła się zagrać w filmie po przeczytaniu 
połowy scenariusza. Nie wiedziała nawet, 
jaką będzie grała postać.

Looper: Pętla czasu
TVN7 niedziela 23.00

Na uwięzi

Zemsta
Sawa (India Eisley) to młoda 

dziewczyna, która żyje w mieście 
pełnym przemocy i bezprawia. Kie-
dy jej rodzice giną w wyniku bru-
talnego morderstwa, zrozpaczona 
dziewczyna zaczyna szkolić się na 
zawodową zabójczynię. Zażywa nar-
kotyki, które wymazują jej pamięć, 
czego efektem jest to, że niczego nie 
pragnie prócz wymierzenia sprawie-
dliwości oprawcom swoich bliskich. 
Z pomocą byłego kolegi ojca – poli-
cjanta Karla (Samuel L. Jackson) i jej 
tajemniczego przyjaciela Oburiego 
(Callan McAuliffe), wszczyna po-
ścig za mordercami rodziców by ich 
pomścić.

Rozpoczyna się walka na śmierć 
i życie.

Na uwięzi
TV6 sobota 22.50

Looper: Pętla czasu

Polowanie na...samego siebie
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Czas zbrodni

Tajemnica 
seryjnego 
mordercy

Cuba Gooding Jr., jako reporter śledczy, w mro-
żącym thrillerze! 

Czy zabiłbyś małego chłopca, gdybyś wiedział, 
że pewnego dnia zostanie seryjnym mordercą? 

Lewis Hicks jest niezbyt lubianym dziennika-
rzem, który specjalizuje się w pisaniu o makabrycz-
nych zbrodniach. Pewnego dnia Felicia, jego dziew-
czyna, zostaje w sadystyczny sposób zamordowana. 
Reporter odkrywa ważny dowód – dziennik z listą 
kolejnych ofiar oraz wskazówkami kiedy i gdzie se-
ryjny morderca ponownie zaatakuje. 

Lewis zgłasza to policji, jednak funkcjonariusze 
bagatelizują sprawę, uznając go za głównego podej-
rzanego. Tak więc tylko on może zapobiec kolejnym 
zbrodniom i ocalić wytypowanych przez mordercę 
ludzi. Rozpoczyna prywatne śledztwo, które dopro-
wadza go do 9-letniego chłopca z domu dziecka. Czy 
dziennikarz odkryje tajemnicę seryjnego mordercy?

Czas zbrodni
TV Puls piątek 23.55

Mózg w niebezpieczeństwie

Intelekt  
w odwrocie

W ciągu ostatnich 20 lat zaobser-
wowano alarmujący spadek ilorazu 
inteligencji oraz wzrost liczby przy-
padków autyzmu i zaburzeń zacho-
wania wśród ludzi na całym świecie. 

Badania naukowe ujawniły, że 
związki chemiczne znajdujące się 
w powszechnie używanych przed-
miotach i substancjach wpływają na 
ludzki mózg, a zwłaszcza na płody. 

Niektórzy przepowiadają ewo-
lucję wsteczną, ludzkość będzie... 

głupiała. W Finlandii przez dwa-
dzieścia lat iloraz inteligencji spa-
dło o 4 punkty. W Kalifornii licz-
ba przypadków autyzmu wzrosła 
o 600 proc. Ponad 40 proc. euro-
pejskich dzieci ma niedobór jodu, 
który jest niezbędny do rozwoju 
mózgu. 

Dziś jesteśmy coraz bardziej 
narażeni na kontakt z substancjami 
chemicznymi szkodliwymi dla mó-
zgu. Związki zaburzające gospodar-
kę hormonalną są obecne w wielu 
produktach w naszych domach, 
w kosmetykach, środkach czystości 
i żywności, w nawozach, meblach, 
tkaninach, tworzywach sztucznych.

Informacja to najskuteczniejsza 
broń. Niezależni badacze organizują 
się, by stawić czoło lobby przemysło-
wemu, które sfinansuje każde bada-
nia, by podważyć te, które nie są po 
jego myśli. 

Mózg w niebezpieczeństwie
TVP1 

sobota 12.40

Wrogowie publiczni

Gangsterskie 
podchody

Stany Zjednoczone, rok 
1933. John Dillinger ( Johnny 
Depp), warunkowo zwolniony 
z więzienia po 9 latach pozbawie-
nia wolności, uwalnia kilku więź-
niów z zakładu karnego. W Chi-
cago dokonują serii napadów na 
banki. Są nieuchwytni, a policja 
jest bezsilna. Dyrektor biura śled-
czego ogłasza Johna Dillingera 
„wrogiem publicznym nr 1”. Zła-
panie bandyty staje się głównym 
celem agenta FBI Melvina Purvi-
sa(Christian Bale).

Rozpoczyna się karkołomna, 
pełna brawury rozgrywka między 
stróżami prawa a gangsterami.

To porządne kino gangster-
skie: są strzelaniny, kradzieże, 
aresztowania, pogonie i uciecz-
ki. Nie brakuje kobiety: Marion 

Cotillard, grająca ukochaną Dilingera Billie, jest oddana 
całkowicie swojemu mężczyźnie i – tak jak prawdziwa 
Billie – nie może się wyzwolić od hipnotyzującego czaru 
gangstera, który zawsze traktował tę pół Francuzkę, pół 
Indiankę jak prawdziwą damę.

Pewnie nie wiesz...
Prawdziwy Purvis, popełnił samo-

bójstwo (?) z broni, jak mówi legenda, 
z której postrzelono Dillingera. Jego 
przełożony Hoover, który był zazdrosny 
o jego sukcesy, nie wysłał do jego rodziny 
nawet najkrótszych kondolencji.

Przygotowując się do swojej roli, 
Christian Bale rozmawiał z synem 
Purvisa i jego kilkoma bliskimi przyja-
ciółmi, by poznać jego cechy, maniery, 
sposób mówienia. 

Johnny Depp odwiedził Muzeum 
Dillingera i przeczytał kilka z jego li-
stów. Przymierzał też jego spodnie. Pa-
sowały idealnie.

John Dillinger był leworęczny, Depp 
broń trzyma prawą ręką.

Wrogowie publiczni
TVN7 piątek 22.00

W Los Angeles życie toczy 
się swoim rytmem. Mieszkańcy 
miasta nie widzą, że obok nich, 
na każdym kroku towarzyszą im 
anioły w czarnych płaszczach, by 
w razie potrzeby służyć im pomo-
cą i wsparciem. Pewnego dnia ta-
kiego wsparcia potrzebuje Mag-
gie Rice (Meg Ryan), która traci 
pacjenta na stole operacyjnym. 
Pani chirurg jest załamana. Obwi-
nia się o śmierć mężczyzny i nie 
jest w stanie normalnie pracować.

Wtedy pojawia się Seth (Ni-
colas Cage), który urzeczony 
walką Maggie o chorego pacjenta 
postanawia jej pomóc i zaczyna 
jej towarzyszyć na każdym kroku. 
Po pewnym czasie anioł zakochu-
je się w kobiecie i postanawia się 
pokazać. Rice traktuje nowego 
znajomego jak przyjaciela, jednak 
z biegiem czasu ich znajomość 

przybiera wyższy stopień wtajemni-
czenia, a Seth zaczyna rozważać zrze-
czenie się nieśmiertelności, by żyć jak 
śmiertelnik u boku ukochanej.

Pewnie nie wiesz...
Johnny Depp był brany pod uwagę 

jako odtwórca głównej roli męskiej.
W scenie gdy Seth skacze z wyso-

kiego budynku, by z anioła zmienić 
się w człowieka, w tle słychać modlitwę 
„Zdrowaś Maryjo...” w języku polskim. 
Jest to fragment utworu „Angelus” skom-
ponowanego przez Wojciecha Kilara.

Scena Dennisa Franza i Nicolasa 
Cage’a siedzących wysoko na rusztowa-
niu była kręcona naprawdę, mimo że 
obaj aktorzy cierpieli na lęk wysokości. 

Anioły nie mrugają. Nicolas Cage ćwi-
czył i mógł wytrzymać kilka minut, w cza-
sie kręcenia scen, bez mrugania oczami.

Miasto aniołów 
Stopklatka piątek 20.00, niedziela 15.40

Miasto aniołów

Ziemskie 
uczucia

Lennon. 
Czyli kto?
Dokumentalna opowieść o Johnie 

Lennonie, jednej z najważniejszych 
postaci muzyki popularnej w XX wie-
ku.

Film skupia się na wczesnych la-
tach życia Lennona, jest pełen wywia-
dów z przyjaciółmi z dzieciństwa, by-
łymi kolegami i nauczycielami. Całość 
bogato ilustrowana jest materiałami 
archiwalnymi i dokumentami, do któ-
rych dostęp mieli nieliczni. 

Film koncentruje się raczej na ży-
ciu prywatnym niż twórczości muzy-
ka, rzucając nowe światło na pewne 
wydarzenia. Opisuje te od urodzenia 
Lennona, aż do powstania Beatlesów. 
Dramatyczne przeżycia z dzieciństwa 
nie tylko go ukształtowały jako czło-
wieka, ale i wpłynęły na jego później-
sze, burzliwe relacje z ludźmi oraz na 
rozwój kariery muzycznej.

Film powstawał przez trzy lata, tyle 
czasu zajęło bowiem zebranie materia-
łu i wspomnień o Beatlesie. 

Lennon. Czyli kto?
TVP Kultura sobota 18.10

to ciekawe

W XXI wieku wciąż są miejsca, w których dzieci muszą samodziel-
nie pokonać duże odległości w trudnym terenie, by dostać się do szkoły. 
Na swej drodze napotykają przeszkody, które sprawiłyby problem wielu 
dorosłym. Malcy muszą jednak sprostać trudnościom, ponieważ edu-
kacja jest ich szansą na lepszą przyszłość. 

Serial przedstawia m.in. wędrówkę przez Pustynię Danakilską 
w Etiopii, gdzie temperatura powietrza sięga 50 stopni Celsjusza, a roz-
grzany piasek parzy w stopy. Twórcy przybliżają też sylwetki trzech 
sióstr: Julii, Yulissy i Kenyi, które codziennie płyną do szkoły łódką – 
samodzielnie wiosłując – po rwącej rzece Escondido w Nikaragui. Po-
zostałe odcinki są poświęcone dzieciom m.in. z Papui-Nowej Gwinei, 
Meksyku, Kenii, Nepalu, Jakucji, Peru, Mongolii.

W pierwszym odcinku poznamy śmiertelnie niebezpieczną drogę 
do szkoły przez góry Tybetu. Pokonanie trasy liczącej 100 kilometrów 
zajmuje prawie tydzień. Dolkar i Chosing muszą przejść po zamarznię-
tej rzece i stromych zboczach gór, a każdy ich krok to ryzyko. Wędrów-
ka rozpoczyna się w regionie Zanskar, w północnych Indiach. Każde-
go roku srogie zimy pozbawiają miejscową ludność kontaktu z resztą 
świata na długie 5 miesięcy. Gdy nadchodzi wiosna, dzieci wracają do 
szkoły. Będą musiały wspinać się, maszerować i budować obozowiska, 
w których spędzą noc na szlaku.

Najbardziej niebezpieczne drogi do szkoły
Focus TV niedziela 19.50 odc. 1

Najbardziej niebezpieczne drogi do szkoły 

Zdobywanie... wiedzy
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Wrogowie publiczni
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miasta nie widzą, że obok nich, 
na każdym kroku towarzyszą im 
anioły w czarnych płaszczach, by 
w razie potrzeby służyć im pomo-
cą i wsparciem. Pewnego dnia ta-
kiego wsparcia potrzebuje Mag-
gie Rice (Meg Ryan), która traci 
pacjenta na stole operacyjnym. 
Pani chirurg jest załamana. Obwi-
nia się o śmierć mężczyzny i nie 
jest w stanie normalnie pracować.

Wtedy pojawia się Seth (Ni-
colas Cage), który urzeczony 
walką Maggie o chorego pacjenta 
postanawia jej pomóc i zaczyna 
jej towarzyszyć na każdym kroku. 
Po pewnym czasie anioł zakochu-
je się w kobiecie i postanawia się 
pokazać. Rice traktuje nowego 
znajomego jak przyjaciela, jednak 
z biegiem czasu ich znajomość 

przybiera wyższy stopień wtajemni-
czenia, a Seth zaczyna rozważać zrze-
czenie się nieśmiertelności, by żyć jak 
śmiertelnik u boku ukochanej.

Pewnie nie wiesz...
Johnny Depp był brany pod uwagę 

jako odtwórca głównej roli męskiej.
W scenie gdy Seth skacze z wyso-

kiego budynku, by z anioła zmienić 
się w człowieka, w tle słychać modlitwę 
„Zdrowaś Maryjo...” w języku polskim. 
Jest to fragment utworu „Angelus” skom-
ponowanego przez Wojciecha Kilara.

Scena Dennisa Franza i Nicolasa 
Cage’a siedzących wysoko na rusztowa-
niu była kręcona naprawdę, mimo że 
obaj aktorzy cierpieli na lęk wysokości. 

Anioły nie mrugają. Nicolas Cage ćwi-
czył i mógł wytrzymać kilka minut, w cza-
sie kręcenia scen, bez mrugania oczami.

Miasto aniołów 
Stopklatka piątek 20.00, niedziela 15.40

Miasto aniołów

Ziemskie 
uczucia
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Dla całej rodziny!
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Animowana komedia dla wszystkich. 
Flint Lockwood, jest naukowcem samo-
ukiem. Od dziecka marzył, że kiedyś jego 
wynalazki będą służyły ludzkości, a cały 
świat w podziękowaniu będzie mu się kła-
niał w pas. Marzenia wydają się jednak od-
ległe, bo jego wynalazki to same niewypa-
ły, a on postrzegany jest raczej jako godne 
politowania dziwadło. Nawet ojciec Flinta 

nie jest zachwycony jego cudacznymi kon-
struktami i o wiele bardziej wolałby, żeby 
chłopak zmądrzał i w końcu pomógł mu 
w prowadzeniu sklepu. 

Jednak pewnego dnia, ku zaskoczeniu 
mieszkańców, zamiast deszczu z nieba za-
czyna spadać grad klopsików. Spadający 
z nieba deszcz przybiera formę soku lub 
zupy, śnieg jest pysznym ziemniaczanym 

purée albo lodami. Początkowa radość 
szybko przeradza się w niepokój – jedze-
nie może wkrótce zasypać miasto. Flint 
musi zapobiec katastrofie.

Pewnie nie wiesz...
Dźwięk spadających z nieba hamburge-

rów, to mokre szmaty uderzające w drewno. 

Łamiąca się łodyga selera naciowego imituje 
dźwięk łamanych kości.

Klopsiki 
i inne zjawiska pogodowe

Polsat niedziela 9.25

Królewna Śnieżka 
i Zła Królowa

Cudowna wizualnie, zrobiona z polotem, zabawna 
wersja bajki Grimmów. „Królewna Śnieżka” to wysmako-
wane w każdym szczególe cudeńko.

Królewna Śnieżka (Lily Collins) wiedzie szczęśliwe 
życie dopóki nie zjawia się Zła Królowa ( Julia Roberts) 
i podstępem przejmuje władzę nad krainą. Królowa więk-
szość energii wkłada w walkę z pierwszymi oznakami sta-
rzenia się, toteż nic nie kłuje jej w oczy tak bardzo, jak uroda 
Śnieżki. Dziewczyna musi zniknąć. Z pomocą sługi ucieka 
do lasu, gdzie zaprzyjaźnia się z siedmioma krasnalami-ra-
busiami. Zła Królowa odkrywa tymczasem, że zubożała, 
na co najlepszym ratunkiem może być bogaty mąż. Odpo-
wiedni kandydat (Armie Hammer) ma tylko jedną wadę: 
zupełnym przypadkiem zakochał się wcześniej w Śnieżce.

Pewnie nie wiesz...
Suknie, w których występowała Julia Roberts były nie tyl-

ko piękne, ale również na dole niezwykle obszerne. Kilka razy 
podczas kręcenia sceny ukryły się pod nią dzieci aktorki i nie 
zostały zauważone!

Królewna Śnieżka
TVN niedziela 15.50

Zła Morgana 
czyha!

To kontynuacja pierwszego filmu nagrodzone-
go Oscarem. 

Od wydarzeń z pierwszej części „Małej Syren-
ki” upłynęło już kilka lat i wiele zmieniło się w ży-
ciu bohaterów. Stosunki ludzi z syrenami zostały 
zerwane, a królestwo księcia Eryka odgradza od 
morza wysoki mur. Wszystkie te działania zostały 
podjęte w celu chronienia Melodyjki (córki Ariel 
i Eryka), przed podstępną wiedźmą Morganą, pra-
gnącą za wszelką cenę osiągnąć to, czego nie udało 
się jej siostrze Urszuli – zdobyć władzę nad mor-
skim królestwem. 

Żaden mur nie jest jednak w stanie powstrzy-
mać dziewczynki, która tak bardzo kocha wodę. 
Mała bohaterka znajduje drogę ucieczki z zamku! 
Nie wie, że tam, na zewnątrz grozi jej wielkie nie-
bezpieczeństwo. 

Mała Syrenka 2: Powrót do morza
TV Puls2 sobota 14.00

Indyka  
nikt nie tyka!

Franek to wyjątkowy indyk, który wyróżnia się nie tyl-
ko wyglądem, ale także niezwykłą inteligencją. Jako jedyny 
z całego swojego stada zdaje sobie sprawę, że ludzie hodu-
ją ptaki tylko dlatego, żeby je potem... zjeść. Niestety nikt 
z jego stada nie wierzy w te ostrzeżenia i czarne scenariusze. 

Gdy nadchodzi Dzień Dziękczynienia, zgodnie z tra-
dycją prezydent Stanów Zjednoczonych może ułaskawić 
jednego indyka. Niespodziewanie wybiera Franka i tym 
samym chroni go przed trafieniem na świąteczny stół. 
Ocalony wiedzie spokojne życie, skupiając się tylko na 
dostawach przepysznej pizzy. Jego sielankę niespodzie-
wanie przerywa wizyta indyka Olo.

Olo ma cokolwiek szaloną wizję, by dzięki wehi-
kułowi czasu przenieść się do roku ustanowienia Święta 
Dziękczynienia i nie dopuścić, by indyki przez następne 
lata były w tym dniu głównym daniem. Indyki przenoszą 
się zatem do roku 1621, do roku w którym amerykańscy 
koloniści zasiedlają Amerykę.

Skubani, TV Puls 2 sobota 18.15, niedziela 12.20
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Fundacja ORLEN rozpoczęła 
nabór do trzeciej edycji 
programu grantowego „Moje 
miejsce na Ziemi”. Do końca 
marca organizacje pozarządowe 
i instytucje samorządowe z całej 
Polski mogą składać wnioski 
o dofinansowanie pomysłów na 
działania w swoich miastach. 
Program prowadzony jest 
z myślą o tych, którzy mają 
pomysł i energię, żeby zmieniać 
swoje miejsce na ziemi. 
W tym roku szansę na realizację 
projektów ma 300 różnych 
organizacji z całej Polski.

- Jesteśmy odpowiedzialnym 
partnerem, myślimy o społecz-
nościach, w ramach których pro-
wadzimy działalność biznesową. 
Staramy się wspierać inicjatywy, 
które odpowiadają na faktycz-
ne potrzeby mieszkańców, rów-
nież w małych miejscowościach 
i miasteczkach. To stąd spłynę-
ła większość z ponad trzech ty-
sięcy wniosków otrzymanych 
w dwóch dotychczasowych edy-
cjach programu „Moje miejsce 
na Ziemi”. Uświadomiło nam to, 
jak ogromna siła drzemie w lo-
kalnych społecznościach – mówi 
Agata Górnicka, Dyrektor Biura 
Relacji z Otoczeniem PKN OR-
LEN.

Program „Moje miejsce na 
Ziemi” to największy program 
grantowy PKN ORLEN dla spo-
łeczności lokalnych. W poprzed-
nich dwóch edycjach, spółka na 
wsparcie miejscowych inicjatyw 
przeznaczyła łącznie ponad 4 
mln zł., a pomoc trafiła do blisko 
580 organizacji.

- Obserwujemy duże zainte-
resowanie programem. Okazuje 
się, że na stałe zakorzenił się on 
w świadomości społeczeństwa. 
Wnioski napływają do nas wła-
ściwie już od pierwszego dnia 
rozpoczęcia naboru – mówi 
Magdalena Przygońska-Kęska, 
kierownik ds. komunikacji Fun-
dacji ORLEN.

Dostrzegając potencjał lo-
kalnych wspólnot Fundacja OR-
LEN postanowiła zwiększyć za-
równo budżet programu do 3 
milionów, jaki i kwotę poszcze-
gólnych grantów.

- Jestem przekonana, że więk-
sze środki na realizację pomy-
słów pomogą organizacjom jesz-
cze bardziej rozwinąć skrzydła 

– dodaje Agata Górnicka, Dyrek-
tor Biura Relacji z Otoczeniem 
PKN ORLEN.

Na projekty związane m.in. 
z ekologią, sportem, bezpieczeń-
stwem, kulturą, ochroną zwie-
rząt czy wprowadzonym od tego 
roku zrównoważonym rozwojem 
można pozyskać granty w wyso-
kości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 
000 złotych. Co ciekawe o wspar-
cie ubiegać się mogą nie tylko or-
ganizacje pozarządowe, ale rów-
nież instytucje kultury, szkoły, 
przedszkola, koła gospodyń wiej-
skich czy parafie.

- Zachęcamy do aplikowania 
nie tylko o te najwyższe granty. 
Najwięcej jest tych, w wysokości 
5 tysięcy złotych. I tu także jest 
najmniejsza konkurencja. Nie-
mniej jednak są to środki, które 
z pewnością umożliwią realizację 
wyjątkowej inicjatywy – tłuma-
czy Magdalena Przygońska-Kę-
ska, kierownik ds. komunikacji 
Fundacji ORLEN.

Wniosek należy złożyć on-li-
ne poprzez dostępny na stronie 
Fundacji system on-line pod ad-
resem https://grantydarserca.
orlen.pl. Jeden wnioskodawca 
może złożyć maksymalnie jeden 
wniosek. Wnioski o dofinanso-
wanie pomysłów należy składać 
do 31 marca 2020 r. Wdrażanie 
zwycięskich projektów będzie re-
alizowane od 1 czerwca 2020 r. 
do 30 czerwca 2021.

- Złożenie wniosku jest nie-
zwykle proste i intuicyjne. Cały 
proces odbywa się za pomocą 
systemu on-line. Wystarczy za-
łożyć konto, wypełnić formularz 
oraz załączyć skany dokumen-
tów. Ważne jest, by szczegółowo 
odpowiedzieć na pytania zawarte 
w kwestionariuszu. Każde z nich 
ma pomóc nam w ocenie potrze-
by realizacji projektu.– zapewnia 
Magdalena Przygońska-Kęska, 
kierownik ds. komunikacji Fun-
dacji ORLEN.

Laureaci poprzednich edycji 
programu są także tu na Ziemi 
Łomżyńskiej. W ubiegłym roku 
grant uzyskało Stowarzyszenie 
„Świat Akordeonu” na projekt 
„Ale to nie my… czyli akordeon 
na ludowo” oraz Stowarzyszenie 
Pomocy Rodzinom „Nadzieja” 
na realizację projektu „Z pomocą 
bezdomnym w Łomży”.

Jak podkreślają organizato-
rzy podczas oceny projektów 
kluczowe znaczenie będzie mia-
ła zasadność realizacji projektu 
dla określonej społeczności lo-
kalnej, zaangażowanie lokalnej 
społeczności w postaci wolon-

tariuszy, innych podmiotów czy 
osób niepełnosprawnych, a także 
atrakcyjność oraz innowacyjność 
działań w odniesieniu do grupy 
odbiorców.

- PKN ORLEN to firma, któ-
ra działa globalnie. Dlatego czu-
jemy obowiązek wspierania lo-
kalnych społeczności w całym 
kraju – podsumowuje Magdale-
na Przygońska-Kęska, kierownik 
ds. komunikacji Fundacji OR-
LEN.

Zmieniaj swoje miejsce na 
ziemi z Fundacją ORLEN
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Choroba 11 - letniego Konrada, ze 
wsi Truszki, położonej niedaleko 

Łomży, to wrodzona łamliwość kości 
w najgorszej możliwej postaci. Od 

razu po porodzie miał kilka złamań. 
Od pierwszych chwil swojego życia 
tak bardzo cierpi. I chociaż nie jest 

łatwo, to daje sobie radę. 

- Konrad potrzebuje cało-
dobowej opieki. Bierze bardzo 
dużo leków, w tym również prze-
ciwbólowych. Nie siedzi, nie 
przekręca się. Każdy ruch, czy to 
rączki, czy nóżki powoduje nie-
wyobrażalny ból. A do tego nie-
ustanne złamania, samoczynne, 
bez żadnego powodu – opowia-
da babcia Konrada, Hanna która 
na co dzień z wielkim heroizmem 
sprawuje opiekę nad chłopcem.

Jednak, mimo ogromu bólu, 
chłopiec jest niezwykle pogod-
ny, rezolutny i bardzo wrażliwy. 
Chce cieszyć się życiem tak, jak 
jego rówieśnicy. 

- Najbardziej lubię, gdy ktoś 
do mnie przyjeżdża, a zwłaszcza 
rówieśnicy. Wtedy możemy się 
pobawić, miło spędzić czas i po 
prostu się cieszyć. Nie lubię być 
sam – mówi 11 letni Konrad.

Tak naprawdę nigdy nie jest 
sam. Ma babcię, której dłonie 
i serce są zawsze gotowe do po-
mocy. 

- Wspaniały chłopak. Ja w nim 
widzę cały świat. Mam dla kogo 
żyć i komu pomagać. Cieszę się, 
że on jest – szepcze drżącym gło-
sem Pani Hanna.

W jej oczach jest chłopcem 
niezwykle pogodnym i wdzięcz-
nym za to, kim dla niego jest. 

- Nie ma dnia, by nie powie-
dział, jak bardzo mnie kocha 
i nie podziękował – mówi babcia 

Konrada. - Gdy pewnych rzeczy 
nie rozumiem, to mi wytłumaczy, 
pomoże, podpowie. Różne by-
wają dni. Raz są lepsze, raz gor-
sze, ale najważniejsze, że on po 
prostu jest. Jak się uśmiechnie, 
to przechodzi mi całe zmęczenie 
i złość. Dla niego jestem zawsze 
pogodna. To wyjątkowy i wspa-
niały chłopak – dodaje.

Każdy dzień Konrada jest 
inny, ale zawsze okupiony walką 
o przyszłość. W tej walce nieoce-
niona jest Fundacja “Pomóż Im”, 
która 11 lat temu powołała do 
życia Domowe Hospicjum dla 
dzieci. Lekarze, pielęgniarki, re-
habilitanci czy asystenci rodziny 
są na każde wezwanie podopiecz-
nych 365 dni w roku, 24 godziny 
na dobę. 

- To nieopisana pomoc. Dwa 
razy w tygodniu przyjeżdża pie-
lęgniarka, odwiedza nas lekarz, 
fizjoterapeutka, opiekun rodziny 
i pomagają mi. Dostaję artyku-
ły higieniczne i leki. I co najważ-
niejsze, każdego dnia dzwonią, 
dając otuchę. Samemu człowie-
kowi byłoby ciężko w tej sytuacji 
– tłumaczy Pani Hanna.

Dzięki temu Konrad i jego ro-
dzina mogą liczyć na opiekę le-
karską i pielęgniarską, rehabili-
tacje, a także niezbędne leki, a to 
sprawia, że codzienność chłopca 
staje się łatwiejsza. 

- Rehabilitacja z Konradem 
odbywa się dwa razy w tygo-
dniu. Ma ona ogromne znacze-
nie. Głównie jest to rehabilitacja 
oddechowa, która ma na celu po-

prawę jakości oddechu. Konrad 
mimo swej niepełnosprawności 
bardzo ładnie ćwiczy. Lubi ćwi-
czenia i sprawiają mu one radość, 
mimo tego, że niejednokrot-
nie towarzyszy temu ból. Bar-
dzo dzielnie to znosi – przyznaje 
Eliza Podsiadło, fizjoterapeutka 
z Fundacji “Pomóż Im”.

Ogromnym wsparciem jest 
także asystent rodziny. Jak przy-
znaje Pani Teresa, dla niej pomoc 
Konradowi i jego babci to coś 
więcej, niż tylko wyciągnięcie 
dłoni w rozmaitych życiowych 
sytuacjach. Oboje po prostu sta-
li się częścią fundacyjnej rodziny. 
Między Konradem, a synem Pani 
Teresy - Kubą zrodziła się wyjąt-
kowa przyjaźń. Spędzają wspól-
nie wolny czas i wakacje. Mają 

wspólne zainteresowania i do-
skonale się uzupełniają. 

-Wszystko zaczęło się cztery 
lata temu. Konrad trafił do szpi-
tala, a ja postanowiłam zabrać 
ze sobą Kubę, byśmy wspólnie 
odwiedzili Konrada. I już wtedy 
między chłopcami narodziła się 
nić porozumienia i sympatii. Te-
raz przyjeżdżamy już we dwójkę. 
Możliwie jak najczęściej – mówi 
Teresa Tankiewicz, asystent ro-
dziny z Fundacji “Pomóż Im”. 

Asystent rodziny w domowym 
hospicjum, to tak naprawdę opie-
kun rodziny. Towarzyszy jej i po-
maga, gdy zachodzi taka potrze-
ba. Konrad i jego babcia, to jedna 
spośród dziewięciu rodzin z Zie-
mi Łomżyńskiej, którymi opie-
kuje się “Fundacja Pomóż Im” 
w ramach domowego hospicjum. 
I jak przynaje Pani Teresa, wszyst-
kie rodziny, które ma pod swoją 
opieką są naprawdę wyjątkowe 
i cudowne. Domowe Hospicjum, 
stworzone przez Fundację Pomóż 
Im, jest pierwszym takim miej-
scem w północno-wschodniej 
Polsce  opiekującym się małymi 
pacjentami i ich rodzinami w naj-
trudniejszym, ale też najważniej-
szym okresie ich życia. Pracow-
nicy domowego hospicjum do 
domów dzieci i ich rodzin zanoszą 
nie tylko specjalistyczną opiekę, 
ale co równie ważne - ciepło i tro-
skę. Może się wydawać, że hospi-
cjum to śmierć i smutek. W tym 
przypadku jest zupełnie inaczej. 
Hospicjum, to uśmiech, ukojenie 
i co najważniejsze nadzieja. 

- Bez tej fundacji miewałam 
takie momenty, w których czu-
łam po prostu bezsilność i pła-
kałam. Nie wiedziałam zupełnie, 
co robić. A odkąd mam wspar-
cie fundacji jestem w stanie nor-
malnie żyć i nie martwić się o to, 
co będzie jutro – opowiada Pani 
Hanna.

Jednak domowe hospicjum 
“Fundacji Pomóż Im” to wspólne 
dzieło wszystkich tych, którzy do-
kładają swoją cegiełkę chociażby 
w postaci 1 procenta podatku. To 
te fundusze sprawiają, że lekarze 
i pielęgniarki codziennie odwie-
dzają podopiecznych domowego 
hospicjum przynosząc im ukoje-
nie w bólu i spokój. Umożliwiają 
chociażby wykonywanie świad-
czenia nierefundowanego przez 
NFZ, jak rehabilitacja. To ona – 
żmudna, ale niezbędna – pozwala 
na znaczące polepszanie komfortu 
życia podopiecznych. 1 szczęśli-
wa minuta, 1 miesiąc bez bólu, 1 
przeżyty kolejny rok. To dla nich 
i ich rodzin ogromna wartość. 1 
ma wielką siłę. Dlatego pomóż im, 
by mogli nadal czynić dobro. Tak-
że tu na Ziemi Łomżyńskiej 

Bo w walce warto mieć sprzymierzeńca 

11 letni Konrad ze wsi Truszki k.Łomży podopieczny "Fundacji Pomóż Im" z ukochaną babcią Hanną
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Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 28 Zenon 

Krajewski

Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 28 Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”

Wtorek siedemnastego 
czerwca tysiąc dziewięćset czter-
dziestego pierwszego roku w Set-
nie nie zapowiadał się dobrze. 
Pogoda, zwykle tej wiosny pięk-
na i słoneczna, popsuła się. Już 
w nocy zaczęło padać i zrobiło 
się chłodniej, niż w minionych 
dniach. Mimo to ludzie z wioski 
przygotowywali się do ostatniej 
posługi i pożegnania ich sąsiad-
ki, Genowefy Łynowej. Nie było 
osoby, wśród dorosłych i dzieci, 
która nie uroniłaby łzy, wspomi-
nając tę kobietę, jeszcze młodą, 
bo tylko trzydziestoletnią, a jak-
że stateczną i poważaną. Opłaki-
wano ją przez dwa długie wieczo-
ry przesiadując przy zwłokach 
zmarłej, śpiewając i modląc się, 
ale jeszcze bardziej żałowano Mi-
chała Łyna, który pozostał z gro-
madką małych jeszcze dzieci. 

Wdowiec w ciągu tych nie-
wielu godzin, które upłynęły od 
niedzielnego przedpołudnia po-
starzał się znacznie. Nie zwracał 
na nikogo uwagi. Siedział lub klę-
czał przy ciele zmarłej całkowicie 
otępiały z bólu. Proboszcz tylko 
na chwilę wyrwał go z odrętwie-
nia, w które wpadł z powrotem 
po wyjściu księdza. Nie jadł, nie 
golił się, zobojętniał na wszystko. 
Jego zwierzyńcem zajął się Adam 
Zawilski, zaś jego dziećmi Teo-
fila Budziszowa. Zadbała o nie 
troskliwie. Karmiła je, zostawia-
ła na noc u siebie i przyprowa-
dzała rano do domu Łynów, aby 
pobyły przy zmarłej wtedy, gdy 
zbyt wiele ludzi nie kręciło się po 
domu. Po godzinie lub dwóch za-
bierała je z powrotem do siebie. 
O Michała też chciała zadbać, 
choćby dać obiad, ale stanow-
czo odmówił, więc nie nalega-
ła. Uznała, że przez dwa dni nie 
umrze on z głodu, a post nikomu 
jeszcze nie zaszkodził. Co inne-
go dzieci. Widziała konieczność 
zajęcia się nimi, aby katastrofę 
utraty najbliższej im osoby, która 
dbała o nie od rana do nocy, od-
czuły możliwie jak najmniej.

Dzieci przyzwyczaiły się do 
Budziszowej już w ostatnich ty-
godniach, kiedy cierpiąca Ły-
nowa nie była w stanie wyko-
nywać nawet podstawowych 
obowiązków i ksiądz poprosił 
ją o pomoc nieradzącemu sobie 
ze wszystkim, co na niego spa-
dło, Michałowi. To ona sprzą-
tała, gotowała, zajmowała się 
dziećmi i chorą. Nie robiła tego 
wszystkiego dla słów wdzięcz-
ności, których nawet nie ocze-
kiwała. Zrobiła to dla siebie, aby 
we własnym sumieniu zmazać 
winę zainteresowania Michałem 
i mącenia mu w głowie wtedy, 
kiedy nie był wolnym mężczy-
zną. Bynajmniej nie czuła jed-
nak, że w ostatnich tygodniach 
i dniach rzeczywiście zmaza-
ła swoje winy. Przyrzekła sobie 
jednak, przez wzgląd na pamięć 
zmarłej, pomagać Łynowi i jego 
dzieciom, nawet wbrew jego 
woli, nie oczekując przy tym ni-
czego w zamian. Żadnych dekla-
racji, żadnych zobowiązań.

We wtorkowy poranek obu-
dziła dzieci po ósmej, kiedy za-
dbała już o własny zwierzyniec, 
posprzątała i rozpaliła w kuch-
ni, aby przygotować dzieciom 
śniadanie. Z pomocą Marysi za-
jęła się Zosią i Halinką. Prawie 
ośmioletni Lutek ubrał się sam. 
Poprzednie dwa wieczory Budzi-
szowa długo siedziała u Łynów, 
wychodząc jako jedna z ostatnich 
razem z Zawilską, aby z nią już 

poza domem, w ciemną noc za-
mienić kilka słów.

- Dzieci pewnie trzeba wziąć 
na pogrzeb – zagaiła z cicha.

- A jakże – potwierdziła są-
siadka.

- No to jest kłopot, bo one nie 
mają odświętnych ubrań, a ja nie 
będę szperać po jego kufrach.

- Jutro przed wyprowadze-
niem przyniosę coś z moich dla 
Zosi i Lutka. Halinki lepiej nie 
brać, bo kto ją będzie niósł taki 
kawał drogi do Miastkowa.

- Też tak pomyślałam – zgo-
dziła się Budziszowa. – Już roz-
mawiałam z Marysią. Zostanie 
z Halinką u mnie w domu.

- To kamień z serca. W końcu 
dla niej to nie matka, tylko ciot-
ka. Nikogo innego nie można 
było o to poprosić.

- Tak, a trochę się ich zjecha-
ło.

- Mój dał znać do Jankowa. 
I do Wścieklic. Gdzie się dało. Był 
na poczcie.

- A Michał to wczoraj coś jadł? 
Mnie odmówił jeszcze w niedzie-
lę, to i się nie odzywam.

- Coś tam przegryzł wczoraj. 
Mój zaprosił go do nas na chwi-
lę jak już przyjechała jego siostra 
z Jankowa. Trochę zjadł i wypił 
coś gorącego. Wie, że dzieci mają 
dobrą opiekę, to o nie spokojny. 

- To dobrze – ucieszyła się 
Budziszowa. – Niechby się jutro 
ogarnął, ogolił i ubrał odświętnie, 
aby godnie pożegnać żonę. Ludu 

będzie pewnie co niemiara. Tak 
młodo jej się zmarło.

- Zadbam o to jeszcze rano, 
gdybym nawet miała przyciągnąć 
go do nas na siłę. Adam pewnie 
to zrobi. Spokojnie, będzie on już 
wyglądał jak trzeba – zapewniła 
Zawilska sąsiadkę.

- No to wracam do siebie, bo 
krótka noc przede mną.

- Tak jak przede mną. Adam 
poszedł już wcześniej. On pierw-
szy wstaje. To z Bogiem.

- Z Bogiem.
Rozstały się za furtką. Każda 

poszła do siebie. 
Budziszowa przypomnia-

ła sobie tę rozmowę, przygoto-
wując śniadanie dla dzieci. Mia-
ła nadzieję, że Zawilscy zrobią 
wszystko, aby Łyn wyglądał jak 
ludzie, umyty, ogolony i wresz-
cie odświętnie ubrany. Nikt mu 
nie odmawia prawa do rozpa-
czy, ale według niej nie powinien 
jednak zaniedbywać samego sie-
bie, bo taki stan świadczy o nie-
chlujstwie, a ludzie współczują 
wprawdzie, ale też i oceniają za-
równo słowa, jak gesty i ogólne 
wrażenie. Złapała się na tym, że 
za bardzo zależy jej, aby ludzie 
nie tylko współczuli Michało-
wi, ale aby później nie podśmie-
wali się z niego i nadal poważali 
go jako statecznego i w swoim 
bólu zasługującego na szacunek 
mężczyznę. Nie chciała usłyszeć 
o nim złego słowa, a ludzka złośli-
wość jest przecież niezgłębiona. 

Niby współczują, ale swoje my-
ślą. Jeśli nie ogarnie się, nie ogo-
li, nie ubierze odświętnie, zaczną 
się w końcu podśmiewać z niego 
jak minie trochę czasu, myślała. 
Tego nie chciałaby, bo wiedziała, 
że nie umiałaby wysłuchać spo-
kojnie kpin pod jego adresem. 
Bała się jednak, że będąc nad-
zwyczaj upartym, Łyn nie zechce 
słuchać rad siostry i przyjaciela. 
Tym bardziej nie posłuchałby 
jej rad, więc nawet nie zamierza-
ła się odzywać do niego. Jakież 
ona miała prawo do czynienia 
mu uwag? Żadne. Pomagała, bo 
ksiądz prosił, a i sama tego chcia-
ła. Gotowa jest pomagać mu na-
dal, dbając o dzieci i nawet jego 
dom, ale o tym przyjdzie jeszcze 
czas porozmawiać. Jak ochłonie 
i przyjdzie po dzieci, bo natych-
miast po pogrzebie przecież ich 
nie odeśle. Marysię to by chętnie 
zatrzymała na długo, ale kto by 
wtedy zajmował się Halinką? Ten 
ośmioletni trzpiot, Lutek? Nie-
możliwe. Jak to wszystko ułożyć? 
Westchnęła ciężko, przypatrując 
się jedzącym śniadanie dzieciom.

- No dobrze, kochaniutkie. 
Jak już podjedliście, będziemy się 
zbierać – zarządziła. –  Pójdziecie 
pożegnać waszą mamę. Ty, Mary-
siu, po wyprowadzeniu wrócisz 
z Halinką tutaj. 

Dziewczynka kiwnęła głową 
ze zrozumieniem. Już o tym roz-
mawiały.

- Wiesz gdzie jest mleko. 
Podgrzejesz i po przestudzeniu 
podasz jej w butelce, kiedy bę-
dzie płakać. Wrócę tu  z tobą to 
ci otworzę, a potem dogonię lu-
dzi. Przecież będą szli wolno. To 
co, powoli zbieramy się? – spoj-
rzała na młodsze dzieci, które 
wprawdzie przyzwyczaiły się do 
niej w ostatnich tygodniach, ale 
mimo to odnosiły się do w końcu 
obcej im kobiety z pewną rezer-
wą. Tylko Marysia potrafiła przy-
tulić się do Budziszowej jak do 
bliskiej osoby. Zaprzyjaźniła się 
z nią już dawniej.

Teofila śpieszyła się. Chciała, 
aby dzieci pobyły przy zmarłej 
zanim przyjedzie ksiądz, a ten za-
powiedział się na jedenastą. Były 
już odświętnie ubrane. Ona sama 
także. Szybko więc sprzątnęła ze 
stołu i wyszła z domu, zabierając 
ze sobą wszystkie dzieci Micha-
ła. Zamknęła dom na klucz i po-
prowadziła sieroty na podwórko 
Łynów. Przestało padać i od razu 
zrobiło się cieplej. 
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Pacjenci oczekujący na wizytę 
pierwszorazową powinni zgła-
szać się do najbliższych porad-
ni specjalistycznych - wykaz 
poniżej. 
Jednocześnie przypomina-
my, że w przypadku pacjen-
tów kontynuujących leczenie 
w poradniach specjalistycz-
nych w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży możliwe są telepora-
dy, w wyniku których pacjent 
powinien otrzymać e-receptę, 
e-zwolnienie lub poradę me-
dyczną. 
Informacje na temat, gdzie 
można umówić nowy termin 
wizyty udzielają pracownicy 
Delegatury Podlaskiego Od-
działu Wojewódzkiego w Łom-
ży przy ul. Al. Piłsudskiego 11 
A, pod nr tel. 86 216 8840, 86 
218 88 45, 
w Białymstoku w siedzibie 
Podlaskiego Oddziału NFZ na 
ulicy Pałacowej 3, pod nume-
rem tel. 85 745 95 00. 

AMBULATORYJNA  
OPIEKA SPECJALISTYCZNA 
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII 
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej VITA MED Centrum Medycz-
ne Bożena Halina Zawadzka, ul. An-
toniukowska 11, 15-740 Białystok, 
tel. 85 653 77 85 
2. Gabinet Logopedyczny Emilia 
Stankiewicz, ul. Pogodna 11c/2, 15-
354 Białystok, tel. 505 716 883 
3. Artemida Sp. z o.o., ul. Wasilkow-
ska 85/1, 15-117 Białystok, tel. 85 
675 00 50 
4. Ośrodek Laryngologii JUNIOR-
MED A. Kurzyna Spółka Jawna - Po-
radnia Logopedyczna 15-327 Biały-
stok ul. Wiadukt 5/8 Tel. 696 767 811 
5. Elżbieta Dąbrowska – Logopedia, 
ul. Stołeczna 7/7a, 15-879 Białystok, 
tel. 609 960 960 
6. NZOZ VITA Grażyna Matulanis, ul. 
Ks. Jerzego Popiełuszki 71, 15-657 
Białystok, tel. 85 654 62 48 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII 
1. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-

ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 325 
2. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 46 
3. Łomżyńskie Centrum Medyczne 
Sp. z o.o., ul. Ks. Kardynała Wyszyń-
skiego 9, 18-400 Łomża, tel. 86 215 
16 96 
4. Specjalistyczny Ośrodek Medycz-
ny "Somed" Mieczysława Ołdakow-
ska, ul. Al. Legionów 29, 18-400 
Łomża tel. 86 212 53 82 
5. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, ul. Papieża J. Pawła II 3, 18-
300 Zambrów, tel. 86 276 36 43 
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Puls D. W. Mejzner Spółka 
Jawna, ul. Oś. Południe 47, 19-203 
Grajewo, tel. 86 272 26 44 
7. KOMED Spółka Jawna Agnieszka 
i Wojciech Kielich, ul. Fabryczna 1, 
18-300 Zambrów, tel. 733 559 785 
8. PROMEDPOL spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, ul. Wojska 
Polskiego 59, 18-400 Łomża, tel. 86 
215 02 65 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE 
ENDOKRYNOLOGII 
1. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 325 
2. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
55 01 
3. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, ul. Papieża J. Pawła II 3, 18-
300 Zambrów, tel. 86 276 36 43 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII 
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej "MEDICO" Alina Ankowska, 
ul. Podleśna 45, 18-300 Zambrów, 
tel. 86 271 19 29 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 325 
3. PROMEDPOL Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością - Poradnia 
Urologiczna 18-400 Łomża ul. Woj-
ska Polskiego 59 Tel. 86 215 02 65 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII 
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-
540 Białystok, tel. 85 740 94 44 
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. M. C. Skłodow-
skiej 24a, 15-276 Białystok, tel. 85 
831 77 34 
3. Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. 
Piaskowa 9, 18-100 Łapy, tel. 85 814 
24 17 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII 
I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, 19-203 Grajewo, tel. 86 272 
32 71 wew. 221 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 325 
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 36 
4. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, ul. Papieża J. Pawła II 3, 18-
300 Zambrów, tel. 86 276 36 43 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII 
DZIECIĘCEJ 
1. Kazimierz Bandzul i Partnerzy 
- Specjalistyczne Centrum Pedia-
tryczne, ul. Sybiraków 5/4 I 5, 18-400 
Łomża, tel. 86 212 54 23 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE 
GASTROENTEROLOGII 
1. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w Białymstoku im. Mariana 
Zyndrama - Kościałkowskiego, 
ul. Fabryczna 27, Białystok, tel. 85 
8694967 
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. Żurawia 14, Biały-
stok, tel. 85 7409446 
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. Waszyngtona 
15A, tel. 85 831 8593 
4. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. J. Śniadeckie-
go, ul. M. Skłodowskiej- Curie 26, 
Białystok, tel. 85 . 85 7488301 
5. Samodzielny szpital miejski im. 
PCK, ul. Sienkiewicza 79, Białystok, 
tel. 85 664 85 19 
6. "CHIRURGIA" sp. p. Matulewicz, Ja-
nuszkiewicz, Hapanowicz, Czubek, 
ul. Choroszczańska 24, Białystok, tel. 
856610812 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII 
OGÓLNEJ 
1. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, Kolno, tel. 86 278 
24 24 wew. 323 
2. Szpital Ogólny im. Dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 86 2723271 
wew. 221 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE 
NEONATOLOGII 
1. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, Kolno, tel. 86 78 24 
24 wew. 325 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII 
I FONIATRII 
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. Waszyngtona 
15A, Białystok, tel. 85 831 85 93 
2. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. J. Śniadeckie-
go, ul. M. Skłodowskiej- Curie 26, 
Białystok, tel. 85 748 82 13 
3. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital 
Kliniczny im. L. Zamenhofa w Bia-
łymstoku, ul. Waszyngtona 17, Biały-
stok, tel. 85 7450534 
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Centrum Medyczne B. LAR-
SEN, ul. Chrobrego 16A/2, 15-786 
Białystok, tel. 85 654 48 15 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII 
1. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej "MEDICUS" S.C. Alicja 
i Dariusz Leończyk, ul. Os. Połu-
dnie 9, Grajewo, tel. 86 272 43 502. 
Szpital Powiatowy w Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 
3, 18-300 Zambrów, tel. 85 473 33 
75 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI 
1. Szpital Ogólnym im. Dr Witolda 
Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 86 2723271 
wew. 221 
2. Kontraktowy Gabinet Okulistycz-
ny Maria Elżbieta Sendrowska, ul. 
Milewskiego 36, Kolno, tel. 86 278-
44-33 
3. Prywatny Gabinet Okulistyczny 
Anna Grażyna Romanowska, ul. Ka-
zańska 6/Lok. 1, Łomża, tel. 86 216 
21 21 
4. Prywatny Gabinet Okulistyczny 
Bożena Siemion, ul. Małachowskie-
go 8/47, Łomża, tel. 600072235 
5. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej KOMED Spółka Jaw-
na Agnieszka i Wojciech Kielich, ul. 
Piękna 3a, Łomża, tel. 733 779 785 
6. Poradnia Okulistyczna, ul. Szpital-
na 2a/1a, Wysokie Mazowieckie, tel. 
506240036 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRELUKSACJI 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 86 2723271 
wew. 221 
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej "MEDICUS" s.c. Alicja I Da-

riusz Leończyk, ul. Os. Południe 9, 
Grajewo, tel. 86 272 43 50 
3. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
Zambrów, tel. 862763643 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE 
DERMATOLOGII I WENEROLOGII 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 86 2723271 
wew. 221 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska 
Polskiego 69, Kolno, Tel. 86 2782424 
wew. 302 
3. Gabinet Dermatologiczny Doro-
ta Mierzejewska, Ul. Sybiraków 5/3, 
Łomża, tel. 86 2185463 w. 38 
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej "PRODERM" Elżbieta Kozłow-
ska – Reszeć, ul. Szpitalna 5, Wysokie 
Mazowieckie, Tel. 86 4775 418

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE 
POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 86 2723271 
wew. 221 
2. Zakład Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej w Łomży, ul. Wyszyńskiego 
10, Łomża, tel. 862185462 
3. Zakład Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej w Grajewie, ul. Kolejowa 8, 
Grajewo, tel. 86 272 2924 
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej "MEDICO", ul. Podleśna 45, 
Zambrów, tel. 86 271-19-29 
5. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska 
Polskiego 69, Kolno, Tel. 86 2782424 
wew. 344 
6. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, Wysokie 
Mazowieckie, tel. 86 4774511, 
7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej Jolanta Krajewska, ul. Gen. 
Władysława Sikorskiego 95a, Łomża, 
Tel. 86 215-02-32 
8. Łomżyńskie Centrum Medyczne 
Sp. z o.o., ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 
9, Łomża, tel. 86 215 04 38 
9. Gabinet Położniczo-Ginekologicz-
ny Urszula Głuszkowska, ul. Mazo-
wiecka 7A, Łomża, Tel. 86 216 03 93 
10. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
Zambrów, Tel. 862763600 
11. Praktyka Lekarska - Izabela Sie-
mion-Pieńczykowska, ul. Magazyno-
wa 9, Zambrów, tel. 86 2173932 

Komunikat dot. wizyt w poradniach specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży od dnia 16 marca 2020 roku

Ciąg dalszy na str. 22

W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o wytypowaniu Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  
jako placówki dedykowanej w woj. podlaskim na potrzeby leczenia osób zakażonych koronawirusem  

ograniczeniu ulega praca poradni specjalistycznych w tym szpitalu. 
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RÓŻNE/SPRZEDAM
Sprzedam duże bele sianokiszonki. 
Cena 130 szt. Nowe Kupiski 60. Tel. 
696 837808.

Oprawa obrazów Ignacy Jaworski, 
Łomża, ul. Rządowa 9a. Tel. 86 216 57 
38.

SZYCIE I NAPRAWA: PARASOLE, AL-
TANY, PRZEDSIONKI CAMPINGOWE, 
POKRYCIE NA ŁAODZIE, TAPICERKA, 
SKÓRY, TRUDNE MATERIAŁY. KOLNO 
UL. SENATORSKA  2. TEL. 698 947 100.

Stara z hds-em sprzedam lub zamie-
nię na ogrodzenia betonowe, meble 
drewniane do ogrodu, nieużytki las 
działkę lub inne propozycje. 
Tel. 600 588 666

Zlecę wycinkę lasu Strzeszewo kolo 
Śniadowa w zamian dam drzewo na 
opal, zlecę przetarcie drzewa oraz wy-
konanie szkieletu 5x7. Kupie ziemie 
las nieużytki Tel.600-588-666

Dam drzewo opałowe w zamian za 
przygotowanie drzewa w katego-
riach paleta papierkowka i dłużyca 
Strzeszewo k.Śniadowa zlecę przetar-
cie i wykonanie szkieletów z drewna. 
Tel. 600 588 666

Sprzedam ule warszawskie i wielko-
polskie oraz opryskiwacz marki Pil-
met, typ Termit 317. Tel. 784 190 989

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam gospodarstwo rolne nie-
daleko Łomży lub wydzierżawię sie-
dlisko oraz sprzedam działkę nad jeż. 
Białoławka na Mazurach. 
Tel. 727 490 070.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum 
miasta ul. Pana Tadeusza 11. 
Tel. 798 471 790.

Gospodarstwo rolne 11 ha. 
Tel. 730 231 675.

Wynajmę lokal 100 m2 w centrum Łomży 
(ul. Długa na zapleczu Dwornej). Tel. 

606 878 444.

Sprzedam mieszkanie 64 m2, I pię-
tro w centrum Łomży, ul. Długa (do 
mieszkania przynależą dwie piwnice). 
Mieszkanie po generalnym remoncie, 
do zamieszkania. Cena 349 tys. do ne-
gocjacji. Tel. 505 474 596.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Szpachlowanie, malowanie, panele 
podłogowe i inne prace wykończe-
niowe. Tel. 791 538 893.

Układanie kostki brukowej z materia-
łu własnego i powierzonego. Projekt 
GRATIS. Doświadczenie, szybko i so-
lidnie. Tel. 602 520 783.

Usługi dekarskie- 
Perfekt dach: po-
krycia dachowe, 
wymiana konstrukcji dachowych, 
kominy z klinkieru, podbitki, montaż 
okien dachowych i włazów, materiały. 
Łomża, Boguszyce 17, Łukasz Just. Tel. 
508 637 509.

IWBUD Iwona Wiśniewska wypo-
życzalnia sprzętu budowlanego 
i ogrodniczego:
-młoty wyburzeniowe i inne
-zagęszczarki
-rusztowania
-piły spalinowe
-kosiarki, wykaszarki do trawy, areator
-sprzęt rolniczy
Łomża, ul. Nowogrodzka 44B.
Tel. 600 011 914.

Usługo hydrauliczne PLUMBER Sobo-
ciński Sławomir: instalacje CO, insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, montaż 
urządzeń sanitarnych, kotłowanie 
(olejowe, gazowe, węglowe), kolekto-
ry słoneczne, pełen zakres usług. Tel. 
516 376 389.

Układanie kostki brukowej: podjazdy, 
tarasy, chodniki i schody. SOLIDNIE. 
Tel. 509 981 956.

DOM
EDWAL-meble na zamówienie. Pro-
jekt gratis. Konarzyce. Tel. 86 218 79 
53, 601 804 117.

USŁUGI FINANSOWE
E-dyt biuro rachunkowe, Edyta Soko-
łowska -  twoja pewność w rozlicze-

niach z Urzędem Skarbowym i ZUS. 
Zapraszamy: Łomża, ul. 3 Maja 9. Tel. 
862 173 474, 606 728 258.

USŁUGI RTV-AGD
Serwis ELEKTRO-AGD. Łomża, ul. Pru-
sa 14 lok.75. Tel. 86 2190 900.

Zakład usługowy RTV – marek Brze-
ziak ul. Wojska Polskiego 26A, Łomża. 
Tel.862 115 343, 696 884 735. Usługi 
w zakresie naprawy: TV, DVD VCR, KA-
MERY, LAPTOPY, MONITORY KOMPU-
TEROWE I INNE oraz montaż anten TV 
i SAT. www.brzesiakrtv.pl

Multi Serwis. Serwis 
komputerowy i RTV, 
sprzedaż  sprzętu 
komputerowego. 
Tel.86 216 93 79, kom. 606 468 121, 
Łomża, ul. Wesoła 18B

USŁUGI SZEWSKIE
Naprawa obuwia. Łomża, ul. Krótka 
12. Tel. 508 303 087.

Expres szewc. ZMIANA  ADRESU, te-
raz: MAŁACHOWSKIEGO 2. Tel. 505 
997 115 

SALE WESELNE, USŁUGI WIDEOFILMOWANIE, 
ZESPOŁY MUZYCZNE
Fotografia ślubna, portretowa i oko-
licznościowa. rafallesicki.com Tel. 600 
455 252.

Fotografia ślubna. Tel.605 405 110.

Zespół Muzyczny Amor. Zagramy na 
weselu, studniówce, balu okoliczno-
ściowym i inne imprezy. Tel. 508 637 
509. www.zespol-amor.dzs.pl

Wesela, imprezy okolicznościowe, 

muzyka romska. Gra, śpiewa i tańczy 
,,Dżudli”. Gwarancja dobrej zabawy. 
Tek. 698 621 178.

MOTORYZACJA

AUTOZŁOMOWANIE, SKUP AUT DO 
DEMONTAŻU, ODBIÓR U KLIENTA. 
DOBRE CENY.18-400 Grzymały k. 
Łomży. Tel.602 259 306, 734 857 500.

Elektromechanik samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdze-
nie szczelności. Stara Łomża p/sz., ul. 
Akacjowa 5. Tel.518 362 426.

ZDROWIE/ URODA

Specjalista foniatra-otolaryngolog 
Lilianna U. Lechowicz. Tel. 086 218 22 
29, 604 504 694.

MASAŻ LECZNICZY, MASAŻ ANTYCE-
LULITOWY (WYŁĄCZNIE DLA KOBIET). 
Tel.532 282 383.

UMOWA O PRACĘ NA CZAS NIE-
OKRESLONY! KIEROWCA C + E
- praca na miejscu
- wysokie wynagrodzenie
- pakiet socjalny, dobre warunki pracy
CV - PROSIMY PRZESYLAC NA ADRES: 
praca@farmal.pl
lub tel.: +48 606-686-326

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA MAGAZY-
NOWEGO
- mile widziane prawo jazdy kat. B
- praca jednozmianowa
- pakiet socjalny
- dobre warunki pracy
CV - PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: 
praca@farmal.pl
lub kontakt tel.: 606-686-326

tel. 503 010 038

RĘCZNA MYJNIA
ZBIGNIEW JAKACKI

 602 422 762

 Łomza, ul. Nowogrodzka 24

-CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
TAPICEREK SKÓRZANYCH

-ODŚWIEŻANIE I KOREKTA POWŁOK 
LAKIERNICZYCH

-CERAMICZNE I SZKLANE POWŁOKI
ZABEZPIECZAJĄCE

-TWARDE WOSKI OCHRONNE
-GLINKOWANIE I INSPEKCJA POWŁOK

LAKIERNICZYCH
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Komunikat dot. wizyt w poradniach specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży od dnia 16 marca 2020 roku
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY 
I CHORÓB PŁUC 
1. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska 
Polskiego 69, Kolno, tel. 86 2782350 
2. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, Wysokie 
Mazowieckie, tel. 86 4775501, 
3. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
Zambrów, Tel. 86 276 36 48 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII 
1. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, Kolno, tel. 86 278 
24 24 w. 325 
2. Caritas Diecezji Łomżyńskiej Cen-
trum Rehabilitacji pw. św. Rocha, ul. 
Rybaki 1, Łomża, tel. 86 216 61 17 
3. Specjalistyczny Ośrodek Medycz-
ny "SOMED", ul. Al. Legionów 29, 
Łomża, Tel. 86 212-53-82 
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej "SYNAPSIS I", ul. Szpitalna 
2a/1a, Wysokie Mazowieckie, Tel. 86 
477 55 16 
5. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej NEUROMEDICO B. Ja-
chimowicz, M. Paprota-Kuskowska 
Spółka Jawna Poradnia Neurolo-
giczna, Ul. Rycerska 3a/B, Łomża, tel. 
862180738 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE 
OTOLARYNGOLOGII 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 86 2723271 
wew. 221 
2. Praktyka Lekarska Małgorzata 
Kowalińska, ul. Szpitalna 5, Wysokie 
Mazowieckie, tel. 864775509 
3. Gabinet Laryngologiczny Wiesław 
Dąbkowski, ul. Białostocka 24, Zam-
brów, tel. 86 271-39-02 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA 
ZEZA 
1. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital 
Kliniczny im. L. Zamenhofa w Bia-
łymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-

274 Białystok, tel. 85 745 05 61, 85 
745 05 02 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB 
ZAKAŹNYCH 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, 19-200 Grajewo, tel. 86 272 
32 71 wew. 221 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PEDIATRII 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, 19-200 Grajewo, tel. 86 272 
32 71 wew. 221 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 273 9325 
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 46

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB 
WEWNĘTRZNYCH 
1. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 273 93 25 
2. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 46 
3. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
18-300 Zambrów, tel. 86 276 36 43 

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
1. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
18-300 Zambrów, tel. 86 276 36 33 
2. LUX-MED. sp. z o.o., ul. Legionów 
145A, 18-400 Łomża, tel. 86 218 01 
85 

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 
1. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 40 
2. Szpital Powiatowy w Zambro-
wie sp. z o.o., ul. Papieża Jana Paw-

ła II 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 276 
36 11 
3. EKOLEX sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 
Maja 34, 19-200 Grajewo, tel. 86 272 
32 71 wew. 239 

BADANIA ENDOSKOPOWEPRZEWODU 
POKARMOWEGO – GASTROSKOPIA 
1. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24, wew. 323 
2. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 37 
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „MEDICUS” s.c. Alicja i Dariusz 
Leończyk, ul. Os. Południe 9, 19-203 
Grajewo, tel. 86 272 43 50 
4. Szpital Powiatowy w Zambro-
wie sp. z o.o., ul. Papieża Jana Paw-
ła II 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 276 
36 33 

BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU 
POKARMOWEGO – KOLONOSKOPIA 
1. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 323 
2. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 37 
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „MEDICUS” s.c. Alicja i Dariusz 
Leończyk, ul. Os. Południe 9, 19-203 
Grajewo, tel. 86 272 43 50 
4. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
18-300 Zambrów, tel. 86 276 36 43 

LECZENIE SZPITALNE 
ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE 
RATUNKOWYM 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, 19-200 Grajewo, tel. 86 272 
32 71, wew. 289 
2. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
55 60 
3. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
sp. z. o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
18-300 Zambrów, tel. 86 276 36 32 

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA 
NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA 
1. Szpital Ogólny im dr Witolda Gine-
la w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 
34,19-200 Grajewo, tel. 86 272 32 71 
wew. 217 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 307 
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 42 
4. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
18-300 Zambrów, tel. 86 276 36 32 

OKULISTYKA – HOSPITALIZACJA 
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-
-Curie 24A, 15-276 Białystok, tel. 85 
831 83 72 
2. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. J. Śniadeckie-
go, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-
950 Białystok, tel. 85 748 81 42

GASTROENTEROLOGIA  
– HOSPITALIZACJA 
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-
-Curie 24A, 15-276 Białystok, tel. 85 
831 82 34 
2. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. J. Śniadeckie-
go, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-
950 Białystok, tel. 85 748 81 10 

CHOROBY WEWNĘTRZNE 
– HOSPITALIZACJA 
1. Szpital Ogólny im dr Witolda Gine-
la w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 
34,19-200 Grajewo, tel. 86 272 32 71 
wew. 289 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 315 
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 43 
4. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
18-300 Zambrów, tel. 86 276 36 32 

NEFROLOGIA – HOSPITALIZACJA 
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-
-Curie 24A, 15-276 Białystok, tel. 85 
831 78 72 
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-
276 Białystok, tel. 85 740 94 61 

UROLOGIA – HOSPITALIZACJA 
1. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Białymstoku im. Mariana Zyndra-
ma-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 
27, 15-471 Białystok, tel. 85 869 45 77 
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-
-Curie 24A, 15-276 Białystok, tel. 85 
831 82 84 
3. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. J. Śniadeckie-
go, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-
950 Białystok, tel. 85 748 81 09 
4. Białostockie Centrum Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. 
Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, tel. 
85 664 67 33 

PEDIATRIA – HOSPITALIZACJA 
1. Szpital Ogólny im dr Witolda Gine-

la w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 
34,19-200 Grajewo, tel. 86 272 32 71 
wew. 289 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 318 
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazo-
wieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wy-
sokie Mazowieckie, tel. 86 477 54 56 
4. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
18-300 Zambrów, tel. 86 276 36 32 

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA 
TERAPIA – HOSPITALIZACJA 
1. Szpital Ogólny im dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34,19-200 Grajewo, tel. 86 
272 32 71 wew. 289 
2. Szpital Ogólny w Kol-
nie, ul. Wojska Pol-
skiego 69, 18-
500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 
wew. 307 
3. Szpital 
O g ó l n y 
w Wyso-
kiem Mazo-
wieckiem, 
ul. Szpitalna 
5, 18-200 
Wysokie Ma-
zowieckie, tel. 
86 477 54 37 
4. Szpital Powia-
towy w Zambrowie sp. 
z o.o., ul. Papieża Jana 
Pawła II 3, 18-300 Zambrów, 
tel. 86 276 36 32 

CHIRURGIA OGÓLNA – HOSPITALIZACJA 
1. Szpital Ogólny im dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34,19-200 Grajewo, tel. 86 272 
32 71 wew. 289 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 307 
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
55 46 
4. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
18-300 Zambrów, tel. 86 276 36 32 

NEONATOLOGIA – HOSPITALIZACJA 
1. Szpital Ogólny im dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34,19-200 Grajewo, tel. 86 272 
32 71 wew. 289 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 350 
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 49 
4. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
18-300 Zambrów, tel. 86 276 36 32 
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ONKOLOGIA KLINICZNA 
– HOSPITALIZACJA 
1. Białostockie Centrum Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. 
Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, tel. 
85 664 67 32, 85 664 67 25, 85 664 
67 36, 85 664 67 20, 85 664 67 22 

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA – 
HOSPITALIZACJA 
1. Szpital Ogólny im dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34,19-200 Grajewo, tel. 86 272 
32 71 wew. 289 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 350 
3. Szpital Ogólny w Wysokiem 

Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 
18-200 Wysokie Mazo-

wieckie, tel. 86 477 
54 55 

4. Szpital Powia-
towy w Zam-

browie sp. 
z o.o., ul. Pa-
pieża Jana 
Pawła II 3, 
18-300 Zam-
brów, tel. 86 
276 36 32 

NEUROLOGIA – 
HOPITALIZACJA 
1. Uniwersytecki 

Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 24A, 15-
276 Białystok, tel. 85 831 83 26

2. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. J. Śniadeckie-
go, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-
950 Białystok, tel. 85 748 81 10 
3. Samodzielny Publiczny Psychia-
tryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
im. dr Stanisława Deresza w Cho-
roszczy, ul. Plac im. dr Zygmunta 
Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, tel. 
85 719 10 91 wew. 310 

CHOROBY PŁUC – HOSPITALIZACJA 
1. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazo-
wieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wy-
sokie Mazowieckie, tel. 86 477 54 39

CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gine-
la w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 
34, Grajewo, tel. 86 2723271 wew. 226 

OTORYNOLARYNGOLOGIA  
– HOSPITALIZACJA 
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. M. C. Skłodow-
skiej 24 A, Białystok, tel. 85 831 82 69 
2. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. J. Śniadeckie-
go, ul. M. Skłodowskiej- Curie 26, 
Białystok, tel. 85 748 81 40 

KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 86 2723271

REHABILITACJA LECZNICZA 
LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA 
REHABILITACYJNA 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, 19-203 Grajewo, tel. 86 272 
32 71 wew. 221 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 325 
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 30 
4. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazo-
wieckiem, ul. Plac ks. Kluka 4, 18-230 
Ciechanowiec, tel. 86 277 10 29 
5. Caritas Diecezji Łomżyńskiej Cen-
trum Rehabilitacji pw. Św. Rocha, ul. 
Rybaki 1, 18-400 Łomża, tel. 86 216 
61 17 
6. Polska Grupa Farmaceutyczna Sp. 
z o.o., ul. Piłsudskiego 82, 18-400 
Łomża, tel. 86 215 27 40 
7. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, ul. Białostocka 24a, 18-300 
Zambrów, tel. 86 276 36 43 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, 19-203 Grajewo, tel. 86 272 
32 71 wew. 221 
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 325 
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazo-
wieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wy-
sokie Mazowieckie, tel. 86 477 54 27 
4. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazo-
wieckiem, ul. Polna 5a, 18-220 Czy-
żew, tel. 86 271 03 25 
5. Caritas Diecezji Łomżyńskiej Cen-
trum Rehabilitacji pw. Św. Rocha, ul. 
Rybaki 1, 18-400 Łomża, tel. 86 216 
61 17 
6. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
Spółka z Ograniczoną Odpowie-
dzialnością, ul. Białostocka 24a, 18-
300 Zambrów, tel. 86 276 36 47 

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB 
KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA 
HYBRYDOWA W WARUNKACH 
STACJONARNYCH 
1. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. 
Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 
Hajnówka, tel. 85 682 92 77 
2. HOLMED Uzdrowisko Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Uroczysko Pustelnia 1, 16-030 Su-
praśl, tel. 85 722 21 22 
3. AMERICAN HEART OF POLAND 
S.A., ul. Marii Konopnickiej 11, 16-
300 Augustów, tel. 87 643 83 30 

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB 
KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA 
HYBRYDOWAW OŚRODKU/ ODDZIALE 
DZIENNYM 
1. "Centrum Medyczne Hansa-Re-
habilitacja"- Spółka Jawna Wojciech 
Czubek, Stefan Stankiewicz, ul. Cho-
roszczańska 24, 15-732 Białystok, tel. 
85 651 22 89 

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA 
W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM 
(DZIECI) 
1. Centrum Medyczne Hansa, ul. 
Choroszczańska 24, 15-732 Biały-
stok, tel. 85 651 22 89 

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA 
W WARUNKACH STACJONARNYCH 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, 19-203 Grajewo, tel. 86 272 
32 71 wew. 289

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA 
W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM 
1. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazo-
wieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wy-
sokie Mazowieckie, tel. 86 477 55 27 
2. Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej Zarząd Okręgowy w Łomży, ul. 
Gen. Władysława Sikorskiego 222, 
18-400 Łomża, tel. 86 218 92 95 
3. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Ryba-
ki 1, 18-400 Łomża, tel. 86 216 61 17 

REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI 
WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/
ODDZIALE DZIENNYM 
1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej Cen-
trum Rehabilitacji Pw. Św. Rocha, ul. 
Rybaki 1, 18-400 Łomża, tel. 86 216 
61 17 

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA 
1. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Ze-
spolony im. J. Śniadeckiego, ul. Skło-
dowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, 
tel. 85 748 84 25, 85 748 84 23 
2. Samodzielny Publiczny Psychia-
tryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
im. dr. Stanisława Deresza w Cho-
roszczy, ul. Plac dr Zygmunta Bro-
dowicza 1, 16-070 Choroszcz, tel. 85 
719 10 91 wew. 239 

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY 
ZDROWOTNE 
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 
- ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI 
STACJONARNEJ 
1. WIRTUS Wiesław Nalewajko,ul. 
Papieża Jana Pawła II 3, 18-300 Za-
mbrów, tel. 85 676 03 32, 85 676 
13 22 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - 
ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 
1. WIRTUS Wiesław Nalewajko, ul. 
Siewna 2, 15-183 Białystok, tel. 85 
676 03 32, 85 676 13 22 
2. Spółdzielczy Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej "Eskulap", ul. 
Nowy Świat 11/C, 15-453 Białystok, 
tel. 85 745 00 36 
3. Białostockie Centrum Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. 
Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, tel. 
85 664 67 48 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA 
SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ 
DIAGNOSTYKI 
1. Łomżyńskie Centrum Medyczne 
Sp. z o.o., ul. Ks. Kardynała Wyszyń-
skiego 9, 18-400 Łomża, tel. 86 215 
04 38 

LECZENIE STOMATOLOGICZNE 
ŚWIADCZENIA CHIRURGII 
STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII 
1. KAREDENT Kamil Chorąży, Sławo-
mir Ławicki Spółka Jawna, ul. Ludo-
wa 54, 18-200 Wysokie Mazowiec-
kie, tel. 86 275 05 54 
2. AE-DENT s.c. Stomatologia, ul. 
Szpitalna 2/5, 18-200 Wysokie Mazo-
wieckie, tel. 86 275 00 55 
3. "Medycyna Specjalistyczna" Sła-
womir Suchar, ul. Plac Sikorskiego 2, 
18-300 Zambrów, tel. 692 883 333, 
86 475 48 84 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 
KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE 
TLENOTERAPIA DOMOWA 
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. Żurawia 14, Biały-
stok, tel. 85 7409449 

HEMODIALIZOTERAPIA 
– Z ZAPEWNIENIEM 
24-GODZINNEGO DYŻURU 
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. Żurawia 14, Biały-
stok, tel. 85 7409466 

HEMODIALIZOTERAPIA 
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. M. C. Skłodow-
skiej – Curie 24A, Białystok, tel. 85 
831 80 00 
2. DAVITA sp. z o.o., ul. Konstytucji 3-go 
Maja 34, Grajewo, tel. 86 222 34 25 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA 
I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE 
AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda 
Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 
3 Maja 34, Grajewo, tel. 691 224 
321

LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 691 224 321 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 691 224 321 

ŚWIADCZENIA DZIENNE 
PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda 
Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 
3 Maja 34, Grajewo, tel. 691 224 
321

LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 691 224 321 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA 
DOROSŁYCH 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 691 224 321 

ŚWIADCZENIA DZIENNE 
PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda 
Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 
3 Maja 34, Grajewo, tel. 691 224 
321 
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