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O decyzji dotyczącej przekształcenia Szpitala 
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży w jednoimienny szpital zakaźny 
w województwie podlaskim, do którego mają 
trafiać wszyscy pacjenci w regionie zakażeni 
koronawirusem, jego obecnej sytuacji, a także 
środkach finansowych z samorządu wojewódz-
twa podlaskiego z MARKIEM OLBRYSIEM, wice-
marszałkiem województwa podlaskiego rozma-
wia Marlena Siok.

Marlena Siok:Panie marszałku sytuacja na świe-
cie i w kraju nie jest łatwa. Epidemia wywołana 
koronawirusem odciska piętno na każdej spo-
łeczności. Jednak mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej 
znaleźli się w wyjątkowo niełatwej sytuacji. 
Podobnie jak wirusa rozprzestrzeniającego się 
w zawrotnym tempie, obawiają się najbliższej 
przyszłości, w której będą musieli radzić sobie 
bez specjalistycznej opieki zdrowotnej w swoim 
mieście. Panie Marszałku czy dla Pana ta decyzja 
jest zrozumiała? Czy naprawdę nie można było 
postąpić inaczej?

Marek Olbryś:- To jest na pewno 
trudny czas. Przekształcenie Szpitala Wo-
jewódzkiego w Łomży w szpital jedno-

imienny nastąpiło na mocy decyzji Wo-
jewody Podlaskiego. Warto podkreślić, że 
Zarząd Województwa Podlaskiego wska-
zywał inne rozwiązanie. Jednak taka jest 
decyzja władz odpowiedzialnych za na-
sze bezpieczeństwo i zdrowie. Nikt z nas, 
Łomżyniaków, nie przyjmuje tego bez 
oporu, ale musimy tę decyzję wykonać. 
Chcemy to zrobić jak najlepiej potrafimy, 
by mieszkańcy Łomży ucierpieli na tym 
jak najmniej, by mogli korzystać z opieki 
specjalistycznej w Ostrołęce, Kolnie, Za-
mbrowie, Grajewie czy Białymstoku. Nie 
zawsze to będą może tak wygodne rozwią-
zania, jakie byśmy sobie życzyli, ale trze-
ba to zrobić i ponieść ten ciężar, bo innej 
drogi nie ma. Jeszcze raz powtórzę, że nikt 
z nas nie jest z tego powodu zadowolony. 
Niemniej jednak, jeśli wszyscy będziemy 
odpowiedzialnie podchodzić do tej sytu-
acji, to uda nam się zwalczyć koronawiru-
sa i odpowiednio reagować na inne sytu-
acje zdrowotne, które będą przytrafiały się 
mieszkańcom. 
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Nie ma teraz nic ważniejszego...

Dokończenie na str. 5

To zdanie, wypowiedziane przez 
Leonarda da Vinci dziś, gdy ludz-
ki świat staje w obliczu świa-
towej epidemii, wydaje się 
jeszcze bardziej aktualne 
niż wtedy – na przeło-
mie XV I XVI wieku. 
Czując pierwsze 
promienie wiosen-
nego słońca i powiew 
wiatru, natura budząca s i ę 
do życia daje nadzieję na odrodzenie. Nie łamie 
swych praw i pojawia się w swym bogactwie na 
Ziemi Łomżyńskiej.   

Jak mówi Mariusz Sachmaciński, dyrektor 
Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny 
Narwi zazwyczaj bociany, czyli polskie sym-
bole wiosny, pojawiają się w ostatnich dniach 
marca. Tym razem jednak przyleciały nieco 
wcześniej. Są u nas już od poprzedniego tygo-
dnia. W dolinie Narwi oczywiście najpierw po-
jawiły się samce. Uważnie obserwują wybrane 

przez siebie gniazda i żerują, aby odzyskać siły 
po długim locie. Na szczęście mają co jeść, bo 
jak dodaje Mariusz Sachmaciński, wcześniej 
niż zwykle ożywiły się niektóre rodzaje bezkrę-

gowców, stanowiących bociani 
przysmak. 
Poza tym dyrektor ŁPKDN za 

bardziej istotny przejaw wiosny uważa to, 
co zaczęło dziać się w świecie roślinnym, czy-
li pączki, listki i inne objawy budzącej się flory. 

Nad dolinę Narwi ciągną nadal każdego 
dnia tysiące gęsi, żurawi i innych ptaków (wie-
le z tych zimujących w Europie jest już z nami 
od kilku tygodni). Mroźne noce zabrały im na 

kilka dni ulubione kominy ciepłego 
powietrza, dlatego zatrzymały się nad 

Narwią ciesząc oczy wielbicieli przyrody. 
Tylko nieco martwi to, co zawsze kojarzone 

było z początkiem wiosny w dolinie naszej rze-
ki, czyli przemiany nadbrzeżnych pól w wielkie 
jeziora. Jednak od dwóch lat nie obserwujemy 
już takich spektakularnych rozlewisk w dolinie, 
kiedy to woda zalewała cały jej obszar ograni-
czony wysoczyznami.

Według prognoz pogody za kilka dni ogarną 
nas dwycyfrowe temperatury. A zatem możemy 
się spodziewać, że Dolina Narwi wybuchnie 
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W ŁOMŻY I WOJEWÓDZTWIE 
Za nami kolejny tydzień życia 

w cieniu epidemii koronawirusa 
COVID-19.  Jest kilka przypad-
ków śmierci, kolejne setki cho-
rych i dziesiątki tysięcy objętych 
obserwacją i kwarantanną. Wo-
jewództwo podlaskie przestało 
być, niestety, białą oazą zdrowia 
na mapie Polski. Komunikaty 
wojewody podlaskiego i woje-
wódzkiego inspektora sanitar-
nego z ostatnich dni mówią o 7 
przypadkach zachorowań w re-
gionie. Przedstawiamy raport z 
kolejnej fazy batalii z epidemią 
w Łomży, województwie podla-
skim i kraju. 

DRUGI SZPITAL JEDNOIMIENNNY
Szpital MSWiA w Białymsto-

ku jest drugim w regionie, po wo-
jewódzkim w Łomży, tzw. jedno-
imiennym szpitalem zakaźnym 
do opieki nad pacjentami z ko-
ronawirusem. Taką decyzję pod-
jął wojewoda podlaski Bohdan 
Paszkowski.

"Mając na uwadze wzrost za-
każeń wirusem SARS-CoV-2, 

niezbędne jest zwiększenie 
świadczeń opieki zdrowotnej 
dla osób z podejrzeniem zaka-
żenia lub choroby zakaźnej CO-
VID-19 w celu zapewnienia tym 
osobom właściwego dostępu do 
diagnostyki i leczenia" - głosi ko-
munikat.

Podano w nim, że przekształ-
cenie białostockiego szpitala 
MSWiA w jednoimienny szpital 
zakaźny ma na celu "zwiększenie 
dostępności świadczeniobior-
ców do leczenia choroby zakaź-
nej COVID-19".

W poniedziałek do godzin 
popołudniowych, kiedy zamy-
kaliśmy to wydanie Tygodnika 
Narew, nie trafili do specjalnych 
szpitali przeznaczonych do walki 
z koronawirusem w Łomży oraz 
MSWiA w Białymstoku żadni pa-
cjenci, u których zakażenie łączy-
łoby się z innymi schorzeniami. 
Kilka osób ze potwierdzonym 
zakażeniem przebywa na oddzia-
łach zkaźnych innych szpitali lub 
w domach, kilkanaście jest pod 
opieką szpitalną i czeka na po-
twierdzenie lub zaprzecznie po-
dejrzeń. Kwarantannę przechodzi 
ponad 11 tysięcy osób (przeszło 
150 w powiecie łomżyńskim).  

PIERWSI PACJENCI
Dwie osoby chore na CO-

VID-19 w regionie (dane z po-
niedziału 24 marca) to miesz-
kańcy powiatu łomżyńskiego. Jak 

określa komunikat, to kobieta i 
mężczyzna w "średnim wieku". 
Oboje, zgodnie z decyzją lekarzy, 
przebywają na kwarantannie do-
mowej ze względu na dobry stan. 
Podlaski Urząd Wojewódzki do 
każdego kolejnego komunikatu 
dodaje prośbę o "uszanowanie 
prywatności" tych osób.       

Pierwszym chorym w wo-
jewództwie, „pacjentem zero”, 
o którym media szeroko infor-
mowały okazał się znany muzyk 
Krzysztof Drabikowski z zespołu 
Batushka. Muzyk mieszka w So-
bolewie w gminie Supraśl.

Z racji swojego zawodu, 
Krzysztof Drabikowski pod ko-
niec lutego był w Lipsku w Niem-
czech, a na początku marca go-
ścił w Londynie. Możliwe, iż to 
właśnie, w którymś z tych miejsc 
mogło dojść do zakażenia, jed-
nakże oficjalnej informacji jesz-
cze nie podano. 

WSPARCIE FINANSOWE
Ukazał się także komunikat 

Urzędu Marszałkowskiego o po-
mocy kierowanej do szpitali w 
województwie podlaskim. Oto 
jego treść:

PRAWIE 22 MLN ZŁ Z RPOWP  
DLA PODLASKICH SZPITALI,  

WALCZĄCYCH Z EPIDEMIĄ
Pieniądze te zostaną przezna-

czone m. in. na realizację projek-
tu pozakonkursowego dotyczą-

cego inwestycji w infrastrukturę 
i zakup niezbędnego sprzętu do 
walki z epidemią koronawirusa 
na terenie województwa podla-
skiego. Liderem projektu będzie 
samorząd województwa, a part-
nerami – szpitale zaangażowanie 
w walkę przeciw epidemii CO-
VID-19. Projekt będzie realizo-
wany w uzgodnieniu z Wojewodą 
Podlaskim.

W ramach projektu będą fi-
nansowane: aparatura medyczna 
i diagnostyczna, usługi remon-
towo-budowlane, tymczasowe 
obiekty kubaturowe związane z 
leczeniem i diagnostyką.

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podlaskiego zastosował 
szybką ścieżkę pozwalającą na 
dofinansowanie tego przedsię-
wzięcia. Teraz procedujemy ten 
projekt, tak by można było jak 
najszybciej uruchomić środki. 

Partnerzy w projekcie obok 
Szpitala Wojewódzkiego w 
Łomży to: szpitale w Augusto-
wie, USK i UDSK w Białym-
stok, Bielsku Podlaskim, Graje-
wie, Hajnowce, i Suwałkach oraz 
Wojewódzkie Stacje Pogotowia 
Ratunkowego w Białymstoku, 
Łomży i Suwałkach. 

Zarząd Województwa Podla-
skiego w dniach: 13 i 19 marca 
2020 r. udzielił ze środków bu-
dżetu Województwa Podlaskie-
go dotacji celowych na zakup 
aparatury i sprzętu medycznego 

w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19 w łącznej wysokości  
1 575 000 zł.

Środki na ten cel otrzymały 
następujące podmioty lecznicze:

Nazwa podmiotu leczniczego
Kwota dotacji (w zł)

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódz-
ki Szpital Zespolony im. Jędrze-
ja Śniadeckiego w Białymstoku  
– 354 000,00
Szpital Wojewódzki im. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
– 765 517,00
Szpital Wojewódzki im. dr. Lu-
dwika Rydygiera w Suwałkach  
– 365 683,00
WSPR SP ZOZ w Łomży  
– 53 800,00
WSPR SP ZOZ w Suwałkach  
– 36 000,00
Razem: 1 575 000,00

WOJEWODA O SYTUACJI SZPITALA
Wojewoda Bohdan Paszkow-

ski, który w decydującym stop-
niu miał wpływ na decyzję o 
przekształceniu szpitala w Łom-
ży na zakaźny i który znalazł się 
w ogniu krytyki z tego powodu, 
mówił o powodach swoich dzia-
łań w rozmowie z Lechem Pi-
larskim z Polskiego Radia Bia-
łystok. Stwierdził m. in. że jego 
zdaniem „sytuacja łomżyńska 
będzie się stabilizować” za spra-
wą „doświadczonego dyrektora”. 
Ma też nadzieję na poprawę sy-
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Walka ze śmiertelnie groźnym, 
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Szpital Wojewódzki w Łomży Szpital MSWiA w Białymstoku

DORZUĆ SIĘ DO DOBRYCH INFORMACJI!
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tuacji związanej z brakami środ-
ków ochrony  osobistej, sprzętu 
i przeszkolenia . „Szpital będzie 
korzystał z możliwości finanso-
wych, jakie daje NFZ za goto-
wość wobec nowych wyzwań”. 

A dlaczego to musiała być 
Łomża? „Kryteria były tego rodza-
ju - zgodnie z wytycznymi mini-
sterstwa zdrowia – że trzeba było 
znaleźć placówkę o wieloprofilo-
wym zakresie, placówkę, gdzie bę-
dzie przygotowane miejsce na po-
ród, na zabieg kardiologiczny czy 
na intensywną terapię. Nie miało 
to związku z ewentualnym dowo-
żeniem pacjentów z województwa 
mazowieckiego, choć to oczywi-
ście może być konieczne” – wyja-
śnił Bohdan Paszkowski.          

Wspólnie przeciw zagrożeniu 
Seria spotkań poświęconych 

aktualnej sytuacji w łomżyńskiej 
służbie zdrowia odbyła się w Sta-
rostwie Powiatowym w Łomży. 
Na zaproszenie starosty Lecha 
Szabłowskiego i wicestarosty Ma-
rii Dziekońskiej udział w wzię-
li w nich przedstawiciele samo-
rządów oraz instytucji i innych 
podmiotów, które biorą udział w 
działaniach przeciw epidemii ko-
ronawirusa SARS-Cov-2.

Uczestnikami rozmów byli m. 
in. wicewojewoda Tomasz Madras, 
wicemarszałek Marek Olbryś, rad-
ny Sejmiku Piotr Modzelewski, 
burmistrzowie i wójtowie z po-
wiatu łomżyńskiego, p.o. dyrekto-
ra szpitala w Łomży Jacek Roleder 
i przewodniczący Rady Społecz-
nej szpitala Andrzej Duda, szefo-
wie Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego, przedstawiciele 
NFZ, ZPOZ w Łomży, Grupy Ra-
towniczej „Nadzieja”, inspekcji we-
terynaryjnej, związkowcy.

SAMORZĄD WESPRĄ RATOWNIKÓW
Uczestnicy uzgodnili, że opi-

nii publicznej przekazane zosta-
ną tylko oficjalne komunikaty 
ze spotkań. W pierwszym z nich 
czytamy m. in. o tym, że:

„Wszyscy przedstawiciele sa-
morządów zadeklarowali pomoc 
finansową dla Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego w 
Łomży.

Uzgodnili podjęcie działań w 
celu spowodowania jak najszyb-
szego rozpatrzenia wniosku Dy-
rektora Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego w Łomży 
złożonego w ubiegłym tygodniu 
do Wojewody Podlaskiego w 
sprawie uruchomienia 24h go-
towości karetki Pogotowia sta-
cjonującej w Nowogrodzie oraz 
przydzielenia dodatkowych do-
bokaretek (karetka + zespół) dla 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Łomży w związ-
ku z pokonywaniem znacznie 
większych niż dotychczas odle-
głości do szpitali położonych na 
terenie województwa.

Wnioskują o umożliwienie 
pacjentom z terenu naszego Po-
wiatu dostępu do usług medycz-
nych świadczonych przez Mazo-
wiecki Szpital Specjalistyczny w 
Ostrołęce, które obecnie zostały 
wstrzymane.

Grupa Ratownicza Nadzie-
ja podjęła się transportu pacjen-
tów przyjmowanych w Łomży w 
ramach NPL (nocna i świąteczna 
pomoc zdrowotna) do wyzna-
czonych szpitali, odciążając w ten 
sposób Wojewódzką Stację Po-
gotowia Ratunkowego w Łom-
ży. Grupa Ratownicza Nadzieja 
w najbliższych dniach podejmie 
się pobierania wymazów w kie-
runku na obecność koronawirusa 
SARS-Cov-2 i dostarczania ich 
do laboratorium, co obecnie jest 
wykonywane wyłącznie przez ze-
społy Wojewódzkiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Łomży.

Kierownik Delegatury NFZ 
w Łomży zadeklarował wprowa-
dzenie rozwiązań ułatwiających 
dostęp do wyrobów medycznych 
dla pacjentów – wystawianie zle-
ceń na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne drogą telefoniczną, 
e-mail, SMS. 

Dobrowolne wpłaty osób fi-
zycznych i prawnych mających 
możliwość wsparcia Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Łomży będą dokony-
wane na wyodrębniony do tego 
celu rachunek Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego w 
Łomży, który zostanie wkrótce 
upubliczniony.

POTRZEBA FACHOWCÓW  
I WSPARCIA FINANSOWEGO

W kolejnym spotkaniu wzię-
li udział także przedstawiciele 
władz rządowych i samorządo-
wych województwa. Uczestnicy 
otrzymali informację m. in. o: 

„Zgłoszeniu przez Dyrektora 
szpitala do Wojewody Podlaskie-
go potrzeb w zakresie skierowa-
nia do Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży w trybie art. 47 ust.1 i 
4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u lu-

dzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) 
13 lekarzy różnych specjalności: 
chorób zakaźnych, anestezjolo-
gów, hemodynamistów, pedia-
trów, chorób wewnętrznych; 
prowadzeniu szkoleń pracow-
ników; wydzieleniu miejsca na 
NPL (nocną i świąteczną pomoc 
lekarską) w budynku przy Szpi-
talu  przeznaczeniu SOR (Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego) 
jedynie dla potrzeb pacjentów 
z podejrzeniem koronawirusa; 
braku możliwości zorganizowa-
nia ogólnodostępnego SOR-u w 
Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

Dyrektor Jacek Roleder i 
przedstawiciele Szpitala Woje-
wódzkiego w Łomży podkreśli-
li, że placówka nadal potrzebuje 
wsparcia finansowego z wszel-
kich dostępnych źródeł. Zgłosili 
ponadto potrzebę zabezpieczenia 
budynku, w którym zamieszka 
personel medyczny łomżyńskiego 
szpitala na czas trwania epidemii.

Wicemarszałek Marek Olbryś 
i przedstawicielka Departamen-
tu Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego poinformowali, że  Zarząd 
Województwa Podlaskiego w cią-
gu Szpitalowi Wojewódzkiemu w 
Łomży dotację celową w kwocie 
200 000,00 zł na wydatki bieżące 
oraz 765 517,00 zł na zakup apa-
ratury i sprzętu medycznego w 
związku z przeciwdziałaniem CO-
VID-19. Zarząd Województwa 
Podlaskiego uruchamia aktualnie 
projekt pozakonkursowy o warto-
ści 22 mln złotych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego - Działanie 8.4 Infrastruktura 
społeczna, Poddziałania 8.4.1 In-
frastruktura ochrony zdrowia. Po-
prawa sytuacji epidemiologicznej 
w związku z koronawirusem SAR-
S-CoV-2 na terenie województwa 
podlaskiego. Typ projektu: Pro-
jekty skierowane na rzecz walki 
z koronawirusem SARS-CoV-2, 
w ramach którego Szpital Wo-
jewódzki w Łomży będzie mógł 
ubiegać się dodatkową pomoc.

Wicemarszałek Marek Olbryś 
zadeklarował dalsze finansowe 
wsparcie dla Szpitala Wojewódz-
kiego w Łomży i Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Łomży.

LECZENIE W OSTROŁĘCE,  
KWARANTANNA W ŁOMŻY 

Wicewojewoda Tomasz Ma-
dras poinformował o możliwo-
ści korzystania przez naszych 
mieszkańców z usług medycz-
nych świadczonych przez Ma-
zowiecki Szpital Specjalistycz-
ny w Ostrołęce, w szczególności 
w zakresie kardiologii. Wskazał 
również miejsca kwarantanny: 
dla mieszkańców Łomży – Dom 
Studenta Rubikon w Łomży; dla 
mieszkańców Powiatu Łomżyń-
skiego – Internat Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Marianowie.

Ustalono potrzebę wystąpie-
nia do wszystkich samorządów 
województwa podlaskiego o po-
moc finansową dla Szpitala Wo-
jewódzkiego w Łomży celem jak 
najlepszego przygotowania do le-
czenia chorych zagrożonych ko-
ronawirusem z całego wojewódz-
twa podlaskiego.

KOMUNIKAT W SPRAWIE SYTUACJI  
W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W ŁOMŻY

Pełniący obowiązki dyrektora 
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży 
Jacek Roleder przekazał do wiado-
mości publicznej specjalny komu-
nikat dotyczący sytuacji placówki 
“na froncie” walki w z koronawiru-
sem. Oto obszerne fragmenty:

“W związku z przekształce-
niem Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży w jednoimienny szpi-
tal zakaźny prowadzone są dzia-
łania mające na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa pacjentów, per-
sonelu szpitala i mieszkańców. 
Otrzymaliśmy pierwszy trans-
port środków ochrony indy-
widualnej dla personelu, który 
będzie zajmować się pacjenta-
mi. Uruchamiamy też wstępną 
oczyszczalnię ścieków szpital-
nych przy pomocy mobilnego 
chloratora oraz montowane są 
śluzy na oddziałach szpitalnych, 
chroniące pacjentów oraz perso-
nel medyczny.

DLA PACJENTÓW

Jednocześnie informuję, że 
zmieniona została organizacja 
świadczeń w okresie zagrożenia 
epidemicznego:

1. Utrzymane są świadcze-
nia Poradni Nocnej i Swiątecznej 
Opieki Zdrowotnej. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa na czas pan-
demii funkcjonuje ona w nowej 
lokalizacji — w pomieszczeniach 
Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy 
(parter budynku poradni specja-
listycznych) - wejście od szczytu 
budynku D, tel.: 86-47-33-666.

2. Kontynuowana jest hemo-
dializoterapia przewlekła pacjen-
tów, którzy są stałymi pacjentami 
Stacji Dializ Szpitala w Łomży.

3. Kontynuowana jest che-
mioterapia pacjentów onkolo-
gicznych, którzy są w trakcie le-
czenia. Świadczenia ze względów 
bezpieczeństwa na czas trwającej 
pandemii przeniesione są do no-
wej lokalizacji. Pacjenci informo-
wani są indywidualnie.

4. Pacjenci oczekujący na 
pierwszą wizytę w poradniach 
specjalistycznych powinni zgła-
szać się do najbliższych porad-
ni specjalistycznych (wykaz w 
poniższym linku).  W przypad-
ku pacjentów kontynuujących 
leczenie w poradniach specja-
listycznych w Szpitalu Woje-
wódzkim w Łomży możliwe są 
teleporady, poprzez które pa-
cjent może otrzymać e-recep-
tę, e-zwolnienie lub poradę me-
dyczną.

5. Zawieszona jest działalność 
Medycyny Pracy i Zakładów Dia-
gnostycznych (z wyjątkiem pa-
cjentów hospitalizowanych) do 
odwołania.

6. Dokumentacja medyczna 
będzie udostępniana osobom i 
podmiotom upoważnionym do 
dokumentacji medycznej pa-
cjenta na wniosek złożony dro-
gą elektroniczną (sekretariat@
szpital-lomza.pl) lub pocztą tra-
dycyjną.

7. Jeszcze tylko 24 marca 
2020 r. w godzinach 7.30-14.30 
(w pomieszczeniu Poradni Uro-

Dokończenie na str. 4

Do łomżyńskiego szpitala docierają kolejne dostawy żywności

Pierwsza dostawa środków ochrony indywidualnej dla personelu szpitala
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logicznej — parter budynku po-
radni specjalistycznych — wej-
ście od szczytu budynku — od 
strony SOR ) będzie można ode-
brać:

- skierowania na badania to-
mografii komputerowej oraz rezo-
nansu magnetycznego, aby można 
było wykorzystać je do wykona-
nia badań w innych placówkach, - 
wyniki badań wykonanych w Za-
kładzie Diagnostyki Obrazowej 
(tomografia, rezonans, rtg) do-
tychczas nieodebrane,

- badania laboratoryjne do-
tychczas nieodebrane.

W szpitalu trwają także szko-
lenia personelu — w szczególno-
ści z zakresu utrzymania reżimu 
sanitarnego i zmiany organizacji 
świadczeń.

SPRZYMIERZEŃCY W TRUDNEJ WALCE 
Do walki z koronawirusem 

stanęły nie tylko instytucje zwią-
zane z ochroną zdrowia. Leka-
rze, pielęgniarki i cały personel 
szpitali mają wokół sojuszników, 
bo tak naprawdę pokonanie nie-
widzialnego przeciwnika zależy 
nie tylko od wiedzy i umiejęt-
ności przedstawicieli medycyny. 
Na tym „froncie” potrzebne jest 
wszystko.

Szpital w Łomży rozpoczynał 
swoją służbę w misji walki z ko-
ronawirusem bez wielu niezbęd-
nych elementów wyposażenia. 
M. in. bez odpowiedniej liczby 
respiratorów czy nawet podsta-
wowych środków ochrony indy-
widualnej. Pierwszy tego rodzaju 
transport trafił do placówki kilka-
dziesiąt godzin po jej wejściu w 
nowe reguły działania. Wojskowa 
ciężarówka z Opola przywiozła z 
Agencji Rezerw Materiałowych  
m.in: kombinezony izolacyjne 
(ok.1 tys.), maski, półmaski, oku-
lary typu gogle, specjalistyczne 
rękawice. 

Zaraz potem opublikowana 
została informacja o przekazaniu 
do Łomży dwóch respiratorów z 
jednego ze szpitali w Białymsto-
ku. Tych urządzeń jednak najbar-
dziej jeszcze brakuje w placówce 
przygotowanej na przyjmowanie 
chorych. 

W kolejnych dniach z pomocą 
pospieszyli m. in. przedsiębiorcy 
z Ziemi Łomżyńskiej. Właścicie-
le Ubojni Rytel w Podgórzu koło 
Łomży Anna i Robert Rytel prze-
kazali dla Szpitala Wojewódzkie-
go w Łomży maseczki, specjali-
styczne maseczki węglowe, ponad 
700 litrów płynu do dezynfekcji 

i 100 tysięcy par jednorazowych 
rękawiczek za około 50 tysięcy 
złotych. Firma używa tego rodza-
ju sprzętu ochronnego i postano-
wiła w „geście serca” podzielić się 
z personelem medycznym. 

W poniedziałek do magazy-
nów szpitalnych w Łomży trafiły 
cztery europalety (łącznie ponad 
2600 kilogramów) zapełnione 
sokami jabłkowymi i pomarań-
czowymi oraz wodą mineralną. 
Dojechały do Łomży z Suwałk. 
Kilkanaście minut później ko-
lejny przedsiębiorca, Stanisław 
Najda właściciel firmy Sonarol 
w Jedwabnem, dowiózł swój po-
darunek – 1000 maseczek baweł-
nianych. To także gest z poczucia 
solidarności i wdzięczności wo-
bec trudnej i odpowiedzialnej 
pracy lekarzy i pielęgniarek – wy-
jaśnił ofiarodawca.

- Jestem ogromnie wdzięcz-
ny za każdy taki gest – mówi 
Marek Olbryś, wicemarszałek 
województwa podlaskiego. – Je-
stem człowiekiem Solidarności i 
to słowo ma dla mnie niezwykłe 
znaczenie. Tego rodzaju Solidar-
ność jest wielkim wsparciem w 
trudnych czasach.      

PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI: 
WPROWADZAMY STAN EPIDEMII  

W POLSCE
Robimy wszystko, żeby przy-

gotować Polskę na te trudne nad-
chodzące tygodnie. Działamy 
profilaktycznie i z myślą o przy-
szłości – poinformował 20 mar-
ca szef rządu podczas wspólnej 
konferencji prasowej z ministrem 
zdrowia Łukaszem Szumowskim 

oraz ministrem edukacji narodo-
wej Dariuszem Piontkowskim. 
Jak dodał, „podjęliśmy kolejne 
trudne, ale konieczne decyzje”.

EPIDEMIA I PRAWO
"Wprowadzamy stan epide-

mii, który daje odpowiednim 
organom państwowym nowe 
uprawnienia, ale na nas wszyst-
kich nakłada również nowe 
obowiązki. Zawieszamy zajęcia 
edukacyjne aż do Świąt Wielka-
nocnych. Lekcje będą odbywać 
się poprzez platformy e-learnin-
gowe. Podwyższamy kary za zła-
manie kwarantanny. Państwo nie 
może być pobłażliwe w czasie, 
gdy miarą jego skuteczności jest 
liczba zarażonych, a ceną za nie-
posłuszeństwo – czyjeś zdrowie 
lub życie". To zasadnicze elemen-
ty nowych regulacji, o których 
mówili  premier i ministrowie  

Jak przekazuje strona pre-
mier.gov.pl, Mateusz Morawiec-
ki podkreślił, że  kwarantanna 
narodowa, nie będzie oznacza-
ła złagodzenia reguł, a najbliższe 
tygodnie muszą być czasem zbio-
rowej dyscypliny. Poinformował 
również o wdrażaniu aplikacji, 
która ma za zadanie wsparcie w 
dochowaniu kwarantanny.

- Ogłoszenie stanu epidemii 
w kraju – to trudna decyzja, ale 
gdy popatrzymy na wzrosty w 
krajach takich jak Francja, Niem-
cy, Hiszpania, Włochy, to trud-
ne decyzje i niezwykle odpowie-
dzialne zachowania wszystkich 
Polaków, są decyzjami ratujący-
mi czyjeś życie – zaznaczył mini-
ster zdrowia Łukasz Szumowski. 

Ustawa o chorobach zakaźnych 
pozwala m.in. ministrowi zdro-
wia wyznaczyć rolę persone-
lu medycznego i innych osób, w 
zwalczaniu epidemii  na terenie 
Polski. Wojewodowie mają takie 
upoważnienie na terenie swoich 
województw.

Z kolei minister edukacji na-
rodowej Dariusz Piontkowski 
poinformował o decyzji prze-
dłużenia zamknięcia placówek 
oświatowych i szkół wyższych 
do świąt Wielkanocy. Dodał, że 
będzie wprowadzony obowiązek 
realizowania podstaw progra-
mowych od 25 marca, aby na-
uczyciele mogli systematycznie 
przekazywać wiedzę i mogli wy-
stawiać oceny.

- Nasze dzieci nie tylko będą 
bezpieczne, ale też wyjdą z tego 
z dobrze wykorzystanym czasem 
i nowymi umiejętnościami oraz 
wiedzą  – podsumował minister 
edukacji narodowej.

- Mamy nadzieję, że po świę-
tach będziemy mogli zmienić 
tryb funkcjonowania. Póki co, 
musimy przestrzegać nowych za-
sad - oświadczył premier Mate-
usz Morawiecki. Rząd, w ciągu 
kilkunastu dni, spodziewa się 10 
tys. zachorowań na koronawiru-
sa.

Główne przepisy wprowa-
dzone w rozporządzeniu o stanie 
epidemii dotyczą m. in.:  

-  przedłużenia okresu za-
mknięcia wszystkich placówek 
oświatowych i szkół wyższych do 
świąt Wielkanocy;

- zawieszenia zajęć żłobków, 
klubów dziecięcych i uczelni;

- utrzymania ustalonych ter-
minów egzaminów szkolnych, 
czyli przede wszystkim kwietnio-
wych  dla uczniów ósmych klas 
szkół podstawowych i majowych 
dla maturzystów;   

- ograniczeń w transporcie, 
przedsiębiorstwach i handlu;

- wyższych  kar za złamanie 
kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. 
zł;

- możliwości delegowania 
personelu medycznego do pracy 
na tym obszarze, który jest nie-
zbędny, by powstrzymać epide-
mię.

EPIDEMIA I GOSPODARKA
Przedstawiciele rządu i pre-

zydenta poinformowali w ostat-
nich dnia ponadto o przygoto-
wywaniu projektu "specustawy" 
w sprawie tzw. tarczy antykryzy-
sowej.

Pakiet pomocowy dla gospo-
darki w związku z epidemią kro-
nawirusa został przedstawiony 
w środę po Radzie Gabinetowej. 
Premier Mateusz Morawiecki 
poinformował o powstaniu pro-
jektu pod nazwą: Gospodarcza 
i społeczna tarcza antykryzyso-
wa dla bezpieczeństwa przed-
siębiorstw i pracowników w 
związku z pandemią wirusa SAR-
S-Cov-2. Szacunkowa wartość 
pakietu to ok. 212 mld zł.

Pięć filarów pakietu tworzy: 
obrona przed utratą miejsc pracy, 
wsparcie dla służby zdrowia, bez-
pieczeństwo systemu finansowe-
go, wsparcie dla przedsiębiorców 
i inwestycje publiczne.

EPIDEMIA I SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA 
Przedstawiciele władz pań-

stwa mówili też o potrzebie obję-
cia opieką osób, dla których wi-
rus mógłby stanowić największe 
zagrożenia, czyli głównie star-
szych i schorowanych.     

- Ta społeczna izolacja nie 
może oznaczać samotności. Dba-
my o to, żeby osoby starsze nie 
zostały pozostawione same so-
bie, np. w sprawie zakupów czy 
wyprowadzenia psa na spacer. 
Rzesze młodzieży w całym kra-
ju solidarnie organizują się do 
pomocy międzypokoleniowej 
- podkreślił szef rządu Mateusz 
Morawiecki.

Premier oraz ministrowie 
uznali też, że na razie nie ma pod-
staw do odłożenia wyborów pre-
zydenckich zaplanowanych na 10 
maja. Mówił o tym także w przy-
jętym z ogromną uwagą wywia-
dzie prezes Prawa i Sprawiedli-
wości Jarosław Kaczyński.

Walka ze śmiertelnie groźnym, 
niewidzialnym wrogiem 
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Musimy być czujni i zjedno-
czeni wokół tego tematu. Nie 
ma teraz nic ważniejszego niż 
zdrowie. Musimy słuchać zale-
ceń przygotowywanych i reko-
mendowanych przez Minister-
stwo Zdrowia i służby sanitarne. 
Trzeba być pełnym nadziei, że 
pokonamy koronawirusa, a to 
wymaga konsekwencji i zdyscy-
plinowania. To jest jedyna szansa 
przetrwania i wygrania tej walki. 
Miejmy nadzieję, że stanie się to 
jak najszybciej i będziemy mogli 
wrócić do tego stanu rzeczy, w 
którym na co dzień funkcjono-
waliśmy. I mam tu na myśli nie 
tylko nasz szpital, bo przecież w 
Łomży mamy jeszcze doskona-
łe pogotowie ratunkowe, które 
również spisuje się bardzo do-
brze. Korzystając z okazji, chcę 
bardzo podziękować ratowni-
kom medycznym oraz lekarzom. 
To właśnie oni stają na pierw-
szej linii frontu walki z epide-
mią, a to jest ogromnie trudne. 
Wymaga ścisłego przestrzegania 
procedur. Tu nie ma miejsca na 
pomyłkę. Mimo niesamowite-
go zmęczenia, a niejednokrotnie 
także stresu, ci ludzie realizują 
pomoc medyczną, do jakiej zo-
stali powołani. Chciałbym ser-
decznie podziękować wszystkim 
pracownikom ochrony zdrowia z 
łomżyńskiego szpitala, ze wszyst-
kich przychodni, którzy bardzo 
ciężko pracują i niosą ratunek 
pacjentom. Podziękowania tak-
że należą się wolontariuszom, 
wszystkim ludziom dobrego ser-
ca, którzy przychodzą z różno-
rodną pomocą. Są to dostawy 
środków ochrony indywidualnej, 
a także żywności. W ostatnich 
dniach z pomocą pospieszyli np. 
znani w regionie łomżyńskim 
przedsiębiorcy. Dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom Łomży i całe-
go powiatu, za tak niesamowite 
zaangażowanie, a także samorzą-
dowcom starającym się ułatwić 
codzienne życie mieszkańcom 
w tym trudnym czasie. Widzia-
łem, że są również propozycje by 
organizować chociażby zbiórki 
pieniędzy. Serce się raduje, gdy 
widzi się taką postawę naszych 
mieszkańców.

M.S.:- Decyzja zapadła i została pod-
trzymana. W tej sytuacji najważniej-
sze to zadbać o ochronę pracowników 
i o to, by ten niezbędny sprzęt docierał 
jak najszybciej. Samorząd wojewódz-
twa podlaskiego przeznaczył blisko 
22 miliony z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla podlaskich szpitali 
walczących z epidemią.

MO:- Tak. To są duże pienią-
dze. Zostaną one skierowane do 
szpitali w ramach tzw. Projektu 

Indywidualnego, który jest pro-
cedowany szybką ścieżką po to, 
by jak najszybciej uruchomić 
środki. Te 22 miliony zostaną roz-
dysponowane adekwatnie do po-
trzeb szpitali, które są zaangażo-
wane w przyjmowanie pacjentów 
z podejrzeniem zakażenia i walkę 
z koronawirusem.   Łomżyński 
szpital zajmuje się tym komplek-
sowo. Niemniej jednak nie moż-
na zapomnieć o tym, że wszyst-
kie szpitale zakaźne na terenie 
województwa będą zajmowały 
się pacjentami z koronawirusem. 
Łomża przyjmować będzie przy-
padki bardziej skomplikowane, 
gdy w grę wchodzić będzie np. 
ciąża, choroba serca czy urazy 
ortopedyczne. Natomiast zwy-
kłe przypadki zakażenia będą le-
czone także w innych szpitalach. 
Także tu musi być jasność. Te 
wszystkie ośrodki, które będą się 
tym zajmować, otrzymają wspar-
cie z pieniędzy unijnych na 
walkę z wirusem. To jest 
ogromny zastrzyk finanso-
wy ze strony Zarządu  Wo-
jewództwa Podlaskiego. 
Oprócz tego, w tym miesią-
cu przeznaczyliśmy już po-
nad 3 miliony złotych tylko 
dla łomżyńskiego szpitala. I 
te pieniądze już funkcjonu-
ją. Trudniej jest zakupić re-
spiratory, ponieważ na ryn-
ku są duże potrzeby i wiele 
zamówień. Udzieliliśmy też zgo-
dę na przekazanie przez Szpi-
tal Wojewódzki w Białymstoku 
dwóch respiratorów dla szpitala 
w Łomży. To tylko początek, bo 
potrzeba jeszcze co najmniej 15 
takich urządzeń, tak by osiągnąć 
wskaźnik 10 procent w zestawie-
niu z liczbą łóżek, które muszą 
być gotowe, dlatego musimy je 
zakupić i one już są zamówione. 
Podobnie jak maski, kombinezo-
ny, rękawiczki czy specjalistycz-
ne gogle, które są sukcesywnie 
dostarczane.

M.S.:- Czy rzeczywiście potrzeby łom-
żyńskiego szpitala traktowane są 
priorytetowo?

M.O.:- W województwie 
podlaskim na pewno. To jest 
największy i jednorodny szpital 
przewidziany do tego systemu. 
Wszystkie 19 szpitali w Polsce, 
które zostały szpitalami jedno-
imiennymi traktowane są na rów-
ni. Te placówki bezwzględnie 
mają priorytet. Są pierwsze w do-
stawach sprzętu medycznego czy 
środków ochrony osobistej. Wy-
zwanie jest duże, ale musimy so-
bie z tym poradzić i to jest wielka 
próba dla służb medycznych, ale 
i dla całego polskiego społeczeń-
stwa.

M.S.: - Mam na myśli również rozdys-
ponowanie środków wojewódzkich. 
Czy łomżyński szpital i jego potrzeby 
będą traktowane jako nadrzędne?

M.O.:- Tak. Nie ma co do 
tego żadnych wątpliwości. Z bu-
dżetu państwa szpitale powią-
zane w sieć szpitali jednoimien-
nych zakaźnych otrzymały już 
5 milionów złotych. Wszystkie 
placówki, które walczą z korona-
wirusem dostały z budżetu sa-
morządu województwa po 200, 
300 tysięcy złotych, a Łomża już 
blisko 800 tysięcy. To jest właśnie 
ta skala. Oddziały zakaźne dosta-
ją mniejsze sumy niż łomżyński 
szpital.

M.S.:- Pytam teraz nie jako marszał-
ka, ale jako mieszkańca Ziemi Łom-
żyńskiej… Nie obawia się Pan? O sie-
bie, o swoich bliskich. Że jeśli zajdzie 
taka potrzeba ta pomoc przybędzie 
na czas?

M.O.: - To epidemia, któ-
ra opanowała niemal cały świat. 
Nagle wszyscy w jednym cza-
sie potrzebują dużo sprzętu me-
dycznego czy środków ochrony 
osobistej. Wszystko jest potrzeb-
ne w naprawdę bardzo dużych 
ilościach. Nikt nie był przygoto-
wany na taką skalę zagrożenia. 
Jest jednak ogromna szansa, że 
poradzimy sobie z tą sytuacją, je-
śli wszyscy będziemy przestrze-
gać podstawowych zasad. Mowa 
tu przede wszystkim o kwaran-
tannie. Nie możemy tego zlek-
ceważyć, jak Włosi, gdzie mamy 
przykład braku samodyscypliny 
dużej części społeczeństwa. Z ko-
lei pozytywnym przykładem są 
Chiny. Tam dyscyplina, porzą-
dek przyniosły efekty w zwalcza-
niu wirusa. Musimy więc wdro-
żyć te proste zasady - zostańmy 
w domach, nie wychodźmy bez 
potrzeby, nie spotykamy się z in-
nymi ludźmi i oczywiście dbajmy 
o higienę. 

M.S.:- Panie marszałku, na tę chwilę 
trudno powiedzieć jak długo będzie 
trwała epidemia spowodowana ko-
ronawirusem. Ale informacja, której 
chyba najbardziej potrzebują miesz-
kańcy Ziemi Łomżyńskiej, to ta do-
tycząca funkcjonowania szpitala po 

epidemii. Czy wciąż będzie on woje-
wódzki, czy wciąż będzie leczył wielo-
profilowo?

M.O.:- Na pewno tak. Nie ma 
przeszkód ku temu, by po zwal-
czeniu zagrożenia koronawiru-
sem szpital wróci do „normalno-
ści”. Nie ma mowy, by łomżyński 
szpital kiedykolwiek przestał ist-
nieć czy spadł do rangi powia-
towego. On zawsze będzie wo-
jewódzki, dokąd będzie taka 
potrzeba. Metropolia Łomżyń-
ska razem z powiatem to ponad 
120 tysięcy ludzi. Dlatego musi 
być tutaj dobry, merytoryczny, 
branżowy, wieloprofilowy, ale 
również kompleksowy szpital, 
gdzie będą się leczyć ludzie z ca-
łego byłego województwa łom-
żyńskiego. Z takim zamysłem 
był tworzony. Jest tu wielu wy-
sokiej klasy specjalistów, są wy-
remontowane oddziały i drogie 
urządzenia. Wojewoda Podlaski 

oraz Ministerstwo Zdro-
wia również zapewnili, że 
tak będzie. Z chwilą, gdy 
ostatni pacjent zakażo-
ny opuści szpital, zostanie 
on gruntownie odkażony 
i powróci do swego natu-
ralnego trybu funkcjono-
wania. Jednak nim to na-
stąpi, zgodnie z przepisami 
i specustawą, szpital łom-
żyński będzie otrzymywał 
dużo więcej bezpośrednie-

go i bieżącego wsparcia niż wcze-
śniej. I to wszystko jednak zosta-
nie w szpitalu. Również lekarze 
naszego województwa zdobędą 
ogromną wiedzę. Być może, tak 
sobie myślę, że gdy specjaliści zo-
baczą szpital, który jest wspania-
ły, wysokiej klasy to zostaną tutaj 
i wzmocnią personalnie kadrę le-
karską w Łomży. Głęboko wie-
rzę, a nawet jestem przekonany, 
że ten szpital odrodzi się na nowo 
i będzie jeszcze nowocześniejszą, 
wysoko specjalistyczną placów-
ką. Po tym trudnym czasie bę-
dzie szpitalem, leczącym wie-
loprofilowo mieszkańców tego 
regionu.

M.S.:- Czy możemy zatem nieco uspo-
koić mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej, 
że nie stracą swojego szpitala…

M.O.:- Tak. Te wszystkie za-
pewnienia padają oczywiście ze 
strony Wojewody Podlaskiego i 
Ministerstwa Zdrowia, ale także 
my - jako Zarząd Województwa 
chcemy zapewnić mieszkańców, 
że nie stracą swojego szpita-
la i wróci on do zasad działania 
sprzed epidemii. Dalej będzie-
my mogli korzystać z budynków, 
sprzętu, ale przede wszystkim 
ze świetnej opieki medycznej, 
świadczonej przez lekarzy i per-

sonel medyczny, który tam pra-
cuje. On zawsze będzie szpitalem 
dużej referencyjności i podle-
głym pod Samorząd Wojewódz-
twa Podlaskiego. 

M.S.:- Dziękuję za rozmowę. I jeszcze 
raz apelujemy do mieszkańców na-
szego regionu, aby stosowali się do 
zaleceń Ministerstwa Zdrowia i służb 
sanitarnych i ze szczególną troską 
dbali o siebie.

M.O.:- Bardzo proszę o rozsą-
dek i rozwagę. Bądźmy odpowie-
dzialni, nie wychodźmy z domu, 
pomagajmy, ale w sposób bez-
pieczny, seniorom oraz osobom 
niesamodzielnym, przestrzegaj-
my zasad higieny. Łomżyniacy 
słyną z tego, że potrafią zachować 
się tak jak należy. I o to Państwa 
bardzo serdecznie proszę. Za-
dbajmy o siebie i innych!

Nie ma teraz nic ważniejszego...
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John żyje na Ziemi, ale jest jednym z dziewięciu 

uciekinierów z tajemniczej, unicestwionej planety, 

ściganych przez bezlitosnego wroga. Numer Jeden, Dwa 

i Trzy już nie żyją. Teraz kolej na Numer Cztery. By ocalić 

skórę, John będzie musiał użyć swych niezwykłych mocy 

i zjednoczyć siły z pozostałymi zbiegami.

Frajer
Zoom TV sobota 13.55

Komedia. Paul wyjeżdża z małego miasteczka na studia 

do Nowego Jorku. Jest inny niż jego koledzy. Nie pije 

i uczy się zamiast beztrosko leniuchować. Na domiar złego 

zakochuje się w kochance profesora, Dory. Ale nieciekawa 

sytuacja Paula i Dory zacznie się zmieniać... 

Goście w Ameryce
TV Puls niedziela 11.10

Komedia. Thibault, średniowieczny francuski rycerz oraz 

jego giermek André przenoszą się w czasie. Obaj budzą 

się w XX wieku w chicagowskim muzeum, na wystawie 

poświęconej francuskiej sztuce średniowiecznej. Za 

wszelką cenę starają się wrócić do właściwej epoki.

Edward Nożycoręki
Stopklatka piątek 17.55, niedziela 13.45

Fantastyczny. Szalony naukowiec powołał do życia 

niezwykłego, wrażliwego chłopca – Edwarda. Ten 

zamiast dłoni ma nożyczki, którymi posługuje się bardzo 

sprawnie. Po śmierci twórcy chłopiec rusza w świat. Trafia 

do miasteczka, w którym zostaje ogrodnikiem i fryzjerem. 

Nikt jednak nie próbuje się z nim zaprzyjaźnić. 

Pięćdziesiąt twarzy Greya
TVN7 niedziela 23.15

Melodramat. Studentka literatury, Anastasia (Dakota 

Johnson) przeprowadza wywiad z przedsiębiorcą-

miliarderem Greyem (Jamie Dornan). Dziewczyna jest 

zafascynowana przystojnym mężczyzną. Wkrótce Grey 

zjawia się w sklepie, w którym Anastasia pracuje. Powoli 

przygotowuje ją do podpisania kontraktu, który pozwoli 

zakochanej dziewczynie zostać jego kochanką.

Zakochany 
Szekspir

William Shakespeare ( Joseph Fiennes), począt-
kujący, ale już znany dramatopisarz (a prywatnie 
hulaka i kobieciarz), jest w trakcie pisania sztuki za-
tytułowanej „Romeo i Ethel, córka pirata". Na spek-
takl ma przyjść sama królowa. Problem w tym, że 
Will cierpi na niemoc twórczą. Wtedy właśnie zako-
chuje się z wzajemnością w pięknej Violi (Gwyneth 
Paltrow), dziewczynie pochodzącej z wyższych sfer 
i przeznaczonej już komu innemu. Wena Willa po-
wraca w wielkim stylu. 

Ukochana Shakespeare'a, uwielbiająca go już od 
dawna jako genialnego poetę, ma jednak ambicje 
aktorskie, co stanowi spory problem, bo kobietom 
w tamtych czasach nie wolno było występować w te-
atrze. Aby więc zagrać w sztuce, postanawia przebrać 
się za mężczyznę...

Pewnie nie wiesz...
Filmowa ukochana Szekspira nosi imię Viola. Nie 

jest to jednak możliwe, gdyż to imię zostało wymyślo-
ne przez dramaturga i weszło do powszechnego użycia 
dzięki jednej z jego sztuk.

115 robotników, w ciągu ośmiu tygodni, wybudo-
wało 17 budynków, w tym dwa teatry, tawernę, dom 
publiczny, targ, mieszkanie Williama Szekspira oraz 
liczne kręte londyńskie uliczki i zaułki.

Film, z trzynastu nominacji, otrzymał 7 Oscarów, 
za najlepszy film, scenariusz, kobiecą rolę główną 
(Gwyneth Paltrow) i drugoplanową rolę kobiecą (Judi 
Dench), scenografię, kostiumy i muzykę. 

Judi Dench zdobyła Oscara za rolę Królowej Elż-
biety, chociaż jest na ekranie tylko przez około sześć 
minut w czterech scenach.

Jedz, módl się, kochaj

Podróże  
na chandrę

Julia Roberts gra Liz Gilbert, kobietę mającą 
niezłą pracę, dzięki której dużo podróżuje, ma przy-
stojnego i kochającego męża i życie, które z niewia-
domych przyczyn uwiera ją. Stopniowo dochodzi 
do wniosku, że małżeństwo nie było dobrym pomy-
słem, a rozwód jest bolesny, gdyż złamała mężowi 
serce. Kolejny związek, z utalentowanym młodym 
aktorem również prowadzi w ślepy zaułek.

By zmienić swe życie, odnaleźć jego sens de-
cyduje się na podróż do trzech krajów, których na-
zwa zaczyna się na literę „I”: Italii, Indii i Indonezji. 
W każdym spędza sporo czasu, skupiając się przede 
wszystkim na jednej z czynności wymienionych 
w tytule. I tak, we Włoszech głównie się objada, 
Indie to przede wszystkim miejsce modlitw, a Indo-
nezja to ... uczucia. Na Bali uczy się niełatwej sztuki 
odnajdywania równowagi pomiędzy przyziemnymi 
radościami a boską transcendencją. Niespodziewa-
nie udaje jej się poznać prawdziwą miłość.

To przyjemny filmik, chwilami wzruszający, 
chwilami zabawny, z sympatycznymi bohaterami 
i gwiazdami w obsadzie.  

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 200 

milionów dolarów, kosztował 60 milionów.
Julia Roberts zgodziła się brać udział w scenach na 

Bali, ale na czas zdjęć musiała zabrać ze sobą rodzinę.
Julia Roberts twierdziła, że podczas kręcenia scen 

w Rzymie przytyła ponad 5 kilogramów.
Jedz, módl się, kochaj

Stopklatka TV piątek 20.00

Miłość 
na scenie

Zakochany Szekspir
TVP Kultura 

sobota 20.30

Cuda zdarzają się 
w nieoczekiwanych miejscach, 

nawet w celi śmierci. 
Historia o strażnikach i więźniach; 

mężach i żonach i niezwykłej myszy 
o imieniu Mr. Jingles. Reżyser Frank Dara-
bont, ekranizuje powieść Stephena Kinga. 

Akcja filmu rozgrywa się w więzieniu 
Death Row, gdzie w 1935 roku Paul Ed-
gecomb (Tom Hanks) był szefem straż-
ników bloku śmierci. Opowiada on naj-
dziwniejszą historię, jaką kiedykolwiek 
przeżył. 

Do jego obowiązku należało odprowa-
dzanie skazańców korytarzem, zwanym 
zieloną milą, na egzekucje. Edgecomb nie 
lubił tego, ale jednak nie ukrywał satys-
fakcji, ponieważ pilnował, aby sprawiedli-
wości stało się zadość. Pewnego dnia do 
bloku trafia John Coffey (Michael Clarke 
Duncan), potężny czarnoskóry mężczy-
zna, oskarżony o zamordowanie dwóch 
białych dziewczynek. 

W przeciwieństwie do innych więź-
niów Coffey okazuje się człowiekiem 
niezwykle łagodnym, pod postacią wiel-
koluda kryje się bojaźliwy, wystraszony 
i uczuciowy mężczyzna nie umiejący po-
jąć istoty zła na świecie. Jest obdarzonym 
darem – potrafi uzdrawiać innych. John 
dzięki swojej mocy leczy Edgecomba oraz 
pomaga innym w więzieniu. Czy ktoś taki 
byłby zdolny do zabójstwa dwóch dziew-
czynek? 

Początkowo w klawiszu rodzi się coraz 
więcej wątpliwości co do słuszności zarzu-

tów wobec Coffeya. Wszystkie fakty, które 
Paul odkrył, prowadząc prywatne śledz-
two, wskazują, że nie zabił tych dziewczy-
nek. Z biegiem czasu, za sprawą cudów 
dokonywanych przez Johna zdaje on so-
bie sprawę, z kim ma do czynienia. Uświa-
damia sobie, że życie Bogu ducha winne-
go człowieka leży w jego rękach. W walce 
o jego istnienie jest jednak osamotniony, 
nie może liczyć na nikogo prócz samego 
siebie – czytamy w recenzji Filmwebu. Jak 
w takim razie wykonać na nim karę śmier-
ci? Bo przecież nic nie można zrobić, wy-
rok został wydany, trzeba go wypełnić. Jak 
dalej z tym żyć? 

Jest to piękny film o poświęceniu, po-
czuciu obowiązku i mordercach -czyta-
my w recenzji Filmwebu. Ukazany świat 
jest pełen kontrastów: Wielki Murzyn 
skazany za morderstwo jest łagodnym 
uzdrowicielem o miłym usposobieniu. 
Wykonujący wyroki śmierci Edgecombe 
jest zdolny do głębokich uczuć, groźny 
przestępca Delacroix umie zajmować 
się udomowioną myszką, a zgrywający 
twardziela strażnik Percy potrafi posikać 
się ze strachu. 

Różnorodność postaci, ich złożona 
psychika i wielowymiarowość wpływają 
na niezwykłość filmu. Niezapomniany 
jest także klimat: brutalne realia połą-
czone z mistycyzmem i uduchowieniem 
– śmierć i miłość, mord i przebaczenie, 
zgnilizna moralna i uzdrowienie – oto 
kontrasty, jakie spotykamy w tej historii.

„Na uwagę zasługuje gra wszystkich 
aktorów, nie tylko głównych postaci fil-
mu, czyli Toma Hanksa i Michaela Clarke 
Duncana. Genialną rolą może się również 

poszczycić David Morse jako Brutus „Bru-
tal” Howell. Humor w filmie zapewnia po-
stać Eduarda Delacroix (Michael Jeter), 
a właściwie jego mysz, z którą nie rozstaje 
się i która jest powodem sporu między 
nim, a czarnym charakterem filmu, jakim 
niewątpliwie jest klawisz Percy Wetmore 
(Doug Hutchison)”.

„Ten film od początku był skazany na 
sukces. Profesjonalnie zrealizowany i za-
grany wyciskacz łez z elementami fanta-
stycznymi, którego klasę potwierdzają 
cztery nominacje do Oscara....”

Scenariusz zachwycił Kinga i każdego 
z aktorów – wszyscy bez wyjątku pod ko-
niec czytania mieli w oczach łzy. Zresztą 
tak jak i później widzowie.

Pewnie nie wiesz...
Darabont przystosował powieść do sce-

nariusza w niecałe osiem tygodni.
Stephen King oświadczył, że nie wyobra-

ża sobie nikogo innego w roli Paula Edge-
comba, tylko Hanksa.

Stephen King nazwał ten film najbar-
dziej wierną adaptacją jego dzieła.

„Zieloną milę” Stephen King wydawał 
w odcinkach od marca do sierpnia 1996 r. 
Każda książeczka liczyła około 100 stron. 
King zdecydował się na na taki zabieg, zi-
rytowany, że czytelnicy kupują książkę i od 
razu czytają zakończenie.

Hanks miał pierwotnie grać także star-
szego Paula Edgecomba, ale po nałożeniu 
charakteryzacji, jako stulatek, nie wyglądał 
wiarygodnie. Inny aktor zagrał tę rolę.

Tom Hanks zapraszał całą ekipę, w każ-
dy piątek, na kolację. 

Kiedy producenci mieli problemy ze 
znalezieniem odpowiedniego aktora do roli 
Johna Coffeya, Bruce Willis zasugerował 
Michaela Clarke'a Duncana.

W przypadku scen z silnym ładunkiem 
emocji, Michael Clarke Duncan przypomi-
nał sobie ojca, który zostawił go jako dziec-
ko.

Łóżko, krzesło Johna Coffey’a (Dun-
can), były trochę mniejsze niż normalne, by 
wyglądał na wielkiego mężczyznę.

Aby osiągnąć odpowiednią sylwetkę 
Hanks musiał przytyć, żeby był lekko puco-
łowaty, Duncan przestał ćwiczyć, by nie był 
zbyt umięśniony, Bonnie Hunt, przytyła 8 
kilo, by zagrać ekranową żonę Hanksa. 

W filmie zagrało ponad 15 myszy, każ-
da umiała co innego.

Mysz nie pcha szpuli. Ciągnie ją specjal-
na linka, którą komputerowo wymazano. 
Mysz przyciąga specjalny, nęcący zapach 
szpuli.

Film zarobił w kinach na świecie 290 
milionów dolarów, kosztował 60 milionów.

Film pokazuje mieszane grupy czarnych 
i białych więźniów skutych łańcuchami, co 
nie miało miejsca w latach 30. XX wieku.

W filmie nie dowiadujemy się, za co Ar-
len Bitterbuck i Edward Delacroix zostali 
skazani na karę śmierci. Z powieści Stephe-
na Kinga, wynika, że Delacroix był podpa-
laczem, gwałcicielem i mordercą, natomiast 
Bitterbuck zabił człowieka, z którym pokłó-
cił się o parę butów.

Zielona mila
TV Puls niedziela 22.05

HALO TV NA WEEKEND 27–29.03

Zielona mila 

Niezwykły 
więzień
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Goście w Ameryce
TV Puls niedziela 11.10

Komedia. Thibault, średniowieczny francuski rycerz oraz 

jego giermek André przenoszą się w czasie. Obaj budzą 

się w XX wieku w chicagowskim muzeum, na wystawie 

poświęconej francuskiej sztuce średniowiecznej. Za 

wszelką cenę starają się wrócić do właściwej epoki.

Edward Nożycoręki
Stopklatka piątek 17.55, niedziela 13.45

Fantastyczny. Szalony naukowiec powołał do życia 

niezwykłego, wrażliwego chłopca – Edwarda. Ten 

zamiast dłoni ma nożyczki, którymi posługuje się bardzo 

sprawnie. Po śmierci twórcy chłopiec rusza w świat. Trafia 

do miasteczka, w którym zostaje ogrodnikiem i fryzjerem. 

Nikt jednak nie próbuje się z nim zaprzyjaźnić. 

Pięćdziesiąt twarzy Greya
TVN7 niedziela 23.15

Melodramat. Studentka literatury, Anastasia (Dakota 

Johnson) przeprowadza wywiad z przedsiębiorcą-

miliarderem Greyem (Jamie Dornan). Dziewczyna jest 

zafascynowana przystojnym mężczyzną. Wkrótce Grey 

zjawia się w sklepie, w którym Anastasia pracuje. Powoli 

przygotowuje ją do podpisania kontraktu, który pozwoli 

zakochanej dziewczynie zostać jego kochanką.

Zakochany 
Szekspir

William Shakespeare ( Joseph Fiennes), począt-
kujący, ale już znany dramatopisarz (a prywatnie 
hulaka i kobieciarz), jest w trakcie pisania sztuki za-
tytułowanej „Romeo i Ethel, córka pirata". Na spek-
takl ma przyjść sama królowa. Problem w tym, że 
Will cierpi na niemoc twórczą. Wtedy właśnie zako-
chuje się z wzajemnością w pięknej Violi (Gwyneth 
Paltrow), dziewczynie pochodzącej z wyższych sfer 
i przeznaczonej już komu innemu. Wena Willa po-
wraca w wielkim stylu. 

Ukochana Shakespeare'a, uwielbiająca go już od 
dawna jako genialnego poetę, ma jednak ambicje 
aktorskie, co stanowi spory problem, bo kobietom 
w tamtych czasach nie wolno było występować w te-
atrze. Aby więc zagrać w sztuce, postanawia przebrać 
się za mężczyznę...

Pewnie nie wiesz...
Filmowa ukochana Szekspira nosi imię Viola. Nie 

jest to jednak możliwe, gdyż to imię zostało wymyślo-
ne przez dramaturga i weszło do powszechnego użycia 
dzięki jednej z jego sztuk.

115 robotników, w ciągu ośmiu tygodni, wybudo-
wało 17 budynków, w tym dwa teatry, tawernę, dom 
publiczny, targ, mieszkanie Williama Szekspira oraz 
liczne kręte londyńskie uliczki i zaułki.

Film, z trzynastu nominacji, otrzymał 7 Oscarów, 
za najlepszy film, scenariusz, kobiecą rolę główną 
(Gwyneth Paltrow) i drugoplanową rolę kobiecą (Judi 
Dench), scenografię, kostiumy i muzykę. 

Judi Dench zdobyła Oscara za rolę Królowej Elż-
biety, chociaż jest na ekranie tylko przez około sześć 
minut w czterech scenach.

Jedz, módl się, kochaj

Podróże  
na chandrę

Julia Roberts gra Liz Gilbert, kobietę mającą 
niezłą pracę, dzięki której dużo podróżuje, ma przy-
stojnego i kochającego męża i życie, które z niewia-
domych przyczyn uwiera ją. Stopniowo dochodzi 
do wniosku, że małżeństwo nie było dobrym pomy-
słem, a rozwód jest bolesny, gdyż złamała mężowi 
serce. Kolejny związek, z utalentowanym młodym 
aktorem również prowadzi w ślepy zaułek.

By zmienić swe życie, odnaleźć jego sens de-
cyduje się na podróż do trzech krajów, których na-
zwa zaczyna się na literę „I”: Italii, Indii i Indonezji. 
W każdym spędza sporo czasu, skupiając się przede 
wszystkim na jednej z czynności wymienionych 
w tytule. I tak, we Włoszech głównie się objada, 
Indie to przede wszystkim miejsce modlitw, a Indo-
nezja to ... uczucia. Na Bali uczy się niełatwej sztuki 
odnajdywania równowagi pomiędzy przyziemnymi 
radościami a boską transcendencją. Niespodziewa-
nie udaje jej się poznać prawdziwą miłość.

To przyjemny filmik, chwilami wzruszający, 
chwilami zabawny, z sympatycznymi bohaterami 
i gwiazdami w obsadzie.  

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na całym świecie ponad 200 

milionów dolarów, kosztował 60 milionów.
Julia Roberts zgodziła się brać udział w scenach na 

Bali, ale na czas zdjęć musiała zabrać ze sobą rodzinę.
Julia Roberts twierdziła, że podczas kręcenia scen 

w Rzymie przytyła ponad 5 kilogramów.
Jedz, módl się, kochaj

Stopklatka TV piątek 20.00

Miłość 
na scenie

Zakochany Szekspir
TVP Kultura 

sobota 20.30

Cuda zdarzają się 
w nieoczekiwanych miejscach, 

nawet w celi śmierci. 
Historia o strażnikach i więźniach; 

mężach i żonach i niezwykłej myszy 
o imieniu Mr. Jingles. Reżyser Frank Dara-
bont, ekranizuje powieść Stephena Kinga. 

Akcja filmu rozgrywa się w więzieniu 
Death Row, gdzie w 1935 roku Paul Ed-
gecomb (Tom Hanks) był szefem straż-
ników bloku śmierci. Opowiada on naj-
dziwniejszą historię, jaką kiedykolwiek 
przeżył. 

Do jego obowiązku należało odprowa-
dzanie skazańców korytarzem, zwanym 
zieloną milą, na egzekucje. Edgecomb nie 
lubił tego, ale jednak nie ukrywał satys-
fakcji, ponieważ pilnował, aby sprawiedli-
wości stało się zadość. Pewnego dnia do 
bloku trafia John Coffey (Michael Clarke 
Duncan), potężny czarnoskóry mężczy-
zna, oskarżony o zamordowanie dwóch 
białych dziewczynek. 

W przeciwieństwie do innych więź-
niów Coffey okazuje się człowiekiem 
niezwykle łagodnym, pod postacią wiel-
koluda kryje się bojaźliwy, wystraszony 
i uczuciowy mężczyzna nie umiejący po-
jąć istoty zła na świecie. Jest obdarzonym 
darem – potrafi uzdrawiać innych. John 
dzięki swojej mocy leczy Edgecomba oraz 
pomaga innym w więzieniu. Czy ktoś taki 
byłby zdolny do zabójstwa dwóch dziew-
czynek? 

Początkowo w klawiszu rodzi się coraz 
więcej wątpliwości co do słuszności zarzu-

tów wobec Coffeya. Wszystkie fakty, które 
Paul odkrył, prowadząc prywatne śledz-
two, wskazują, że nie zabił tych dziewczy-
nek. Z biegiem czasu, za sprawą cudów 
dokonywanych przez Johna zdaje on so-
bie sprawę, z kim ma do czynienia. Uświa-
damia sobie, że życie Bogu ducha winne-
go człowieka leży w jego rękach. W walce 
o jego istnienie jest jednak osamotniony, 
nie może liczyć na nikogo prócz samego 
siebie – czytamy w recenzji Filmwebu. Jak 
w takim razie wykonać na nim karę śmier-
ci? Bo przecież nic nie można zrobić, wy-
rok został wydany, trzeba go wypełnić. Jak 
dalej z tym żyć? 

Jest to piękny film o poświęceniu, po-
czuciu obowiązku i mordercach -czyta-
my w recenzji Filmwebu. Ukazany świat 
jest pełen kontrastów: Wielki Murzyn 
skazany za morderstwo jest łagodnym 
uzdrowicielem o miłym usposobieniu. 
Wykonujący wyroki śmierci Edgecombe 
jest zdolny do głębokich uczuć, groźny 
przestępca Delacroix umie zajmować 
się udomowioną myszką, a zgrywający 
twardziela strażnik Percy potrafi posikać 
się ze strachu. 

Różnorodność postaci, ich złożona 
psychika i wielowymiarowość wpływają 
na niezwykłość filmu. Niezapomniany 
jest także klimat: brutalne realia połą-
czone z mistycyzmem i uduchowieniem 
– śmierć i miłość, mord i przebaczenie, 
zgnilizna moralna i uzdrowienie – oto 
kontrasty, jakie spotykamy w tej historii.

„Na uwagę zasługuje gra wszystkich 
aktorów, nie tylko głównych postaci fil-
mu, czyli Toma Hanksa i Michaela Clarke 
Duncana. Genialną rolą może się również 

poszczycić David Morse jako Brutus „Bru-
tal” Howell. Humor w filmie zapewnia po-
stać Eduarda Delacroix (Michael Jeter), 
a właściwie jego mysz, z którą nie rozstaje 
się i która jest powodem sporu między 
nim, a czarnym charakterem filmu, jakim 
niewątpliwie jest klawisz Percy Wetmore 
(Doug Hutchison)”.

„Ten film od początku był skazany na 
sukces. Profesjonalnie zrealizowany i za-
grany wyciskacz łez z elementami fanta-
stycznymi, którego klasę potwierdzają 
cztery nominacje do Oscara....”

Scenariusz zachwycił Kinga i każdego 
z aktorów – wszyscy bez wyjątku pod ko-
niec czytania mieli w oczach łzy. Zresztą 
tak jak i później widzowie.

Pewnie nie wiesz...
Darabont przystosował powieść do sce-

nariusza w niecałe osiem tygodni.
Stephen King oświadczył, że nie wyobra-

ża sobie nikogo innego w roli Paula Edge-
comba, tylko Hanksa.

Stephen King nazwał ten film najbar-
dziej wierną adaptacją jego dzieła.

„Zieloną milę” Stephen King wydawał 
w odcinkach od marca do sierpnia 1996 r. 
Każda książeczka liczyła około 100 stron. 
King zdecydował się na na taki zabieg, zi-
rytowany, że czytelnicy kupują książkę i od 
razu czytają zakończenie.

Hanks miał pierwotnie grać także star-
szego Paula Edgecomba, ale po nałożeniu 
charakteryzacji, jako stulatek, nie wyglądał 
wiarygodnie. Inny aktor zagrał tę rolę.

Tom Hanks zapraszał całą ekipę, w każ-
dy piątek, na kolację. 

Kiedy producenci mieli problemy ze 
znalezieniem odpowiedniego aktora do roli 
Johna Coffeya, Bruce Willis zasugerował 
Michaela Clarke'a Duncana.

W przypadku scen z silnym ładunkiem 
emocji, Michael Clarke Duncan przypomi-
nał sobie ojca, który zostawił go jako dziec-
ko.

Łóżko, krzesło Johna Coffey’a (Dun-
can), były trochę mniejsze niż normalne, by 
wyglądał na wielkiego mężczyznę.

Aby osiągnąć odpowiednią sylwetkę 
Hanks musiał przytyć, żeby był lekko puco-
łowaty, Duncan przestał ćwiczyć, by nie był 
zbyt umięśniony, Bonnie Hunt, przytyła 8 
kilo, by zagrać ekranową żonę Hanksa. 

W filmie zagrało ponad 15 myszy, każ-
da umiała co innego.

Mysz nie pcha szpuli. Ciągnie ją specjal-
na linka, którą komputerowo wymazano. 
Mysz przyciąga specjalny, nęcący zapach 
szpuli.

Film zarobił w kinach na świecie 290 
milionów dolarów, kosztował 60 milionów.

Film pokazuje mieszane grupy czarnych 
i białych więźniów skutych łańcuchami, co 
nie miało miejsca w latach 30. XX wieku.

W filmie nie dowiadujemy się, za co Ar-
len Bitterbuck i Edward Delacroix zostali 
skazani na karę śmierci. Z powieści Stephe-
na Kinga, wynika, że Delacroix był podpa-
laczem, gwałcicielem i mordercą, natomiast 
Bitterbuck zabił człowieka, z którym pokłó-
cił się o parę butów.

Zielona mila
TV Puls niedziela 22.05
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Zielona mila 

Niezwykły 
więzień
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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 Zambro-
wie Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, ul. Papieża J. Paw-
ła 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. Skłodowskiej 
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 Administracji 
w Białymstoku im. Mariana Zyndra-
ma - Kościałkowskiego, ul. Fabrycz-
na 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
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 37
4. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, ul. Papieża J. Pawła II 3, 18-
300 Zambrów, tel. 86 276 36 32

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 Zdro-
wotnej "MEDICUS" S.C. Alicja i Da-
riusz Leończyk, ul. Os. Południe 9, 
Grajewo, tel. 86 272 43 50
2. 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
7. Prywatny Gabinet Okulistyczny 
Małgorzata Anna Podobińska, ul. 
Polowa 2, 18-400 Łomża, tel. 608 
662 914

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

KOMUNIKAT DOT. WIZYT W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY OD DNIA 16 MARCA 2020 ROKU
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.
Pacjenci oczekujący na wizytę pierwszorazową powinni zgłaszać się do najbliższych poradni specjalistycznych - wykaz poniżej.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku pacjentów kontynuujących leczenie w poradniach specjalistycznych w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży możliwe są teleporady, w wyniku których pacjent powinien otrzymać e-receptę, e-zwolnienie lub poradę medyczną.

Informacje na temat, gdzie można umówić nowy termin wizyty udzielają pracownicy Delegatury Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego 
w Łomży przy ul. Al. Piłsudskiego 11 A, pod nr tel. 86 216 88 45, 86 216 88 40,w Białymstoku w siedzibie Podlaskiego Oddziału NFZ  

na ulicy Pałacowej 3, pod numerem tel. 85 745 95 00.
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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
5. PROMEDPOL sp. z o.o., ul. Wojska 
Polskiego 59, 18-400 Łomża, tel. 86 
215 02 65

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. 8621854623. Zakład 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 
Grajewie, ul. Kolejowa 8, Grajewo, 
tel. 86 272 29244. Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej "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

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. 86 212-53-824. Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
"SYNAPSIS I", ul. Szpitalna 2a/1a, Wy-
sokie 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 MAGNE-
TYCZNEGO
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 Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła 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 Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła 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 SZPITALNEŚWIADCZENIA 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 Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie 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 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. 307
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 37
4. Szpital Powiatowy 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 Gine-
la w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 
34,19-200 Grajewo, tel. 86 272 32 71 
wew. 289

KOMUNIKAT DOT. WIZYT W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY OD DNIA 16 MARCA 2020 ROKU
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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 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. 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

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 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. 350
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 55
4. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II 3, 
18-300 Zambrów, 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 Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 39

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

OTORYNOLARYNGOLOGIA – 
HOSPITALIZACJA
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w 
Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 
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 LECZNICZALEKARSKA 
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 Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie 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 Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie 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, Ry-
baki 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 
ZDROWOTNEPROGRAM PROFILAKTYKI 
RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W 
PRACOWNI STACJONARNEJ
1. WIRTUS Wiesław Nalewajko,ul. Pa-
pieża Jana Pawła II 3, 18-300 Zamb-
rów, 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 
STOMATOLOGICZNEŚWIADCZENIA 
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. Skłodowskiej 
– 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 UZALEŻNIEŃŚWIADCZENIA 
PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA 
DOROSŁYCH
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela 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 Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, Grajewo, tel. 691 224 321

KOMUNIKAT DOT. WIZYT W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY OD DNIA 16 MARCA 2020 ROKU



będzie się działo
Szybcy i wściekli

Wyścigi, 
napady, 
miłość

Zawrotna prędkość, ryk silników, piękne 
kobiety i najlepsze samochody! 

Brian (Paul Walker) jest policjantem pracującym jako 
śledczy w sprawie tajemniczych zniknięć ciężarówek. Zo-
staje wysłany na akcję, która wymaga od niego wejścia 
w niebezpieczny świat działający poza granicami prawa. 
Wkracza do jednej z grup, która ściga się super autami 
po ulicach miasta. Szefem jest Dominic Toretto (Vin 
Diesel). Mało kto jest w stanie się z nim zmierzyć, choć 
chętnych jest wielu – w grę wchodzą bowiem ogromne 
stawki, sięgające nawet 10 tys. dolarów. Dominic nie da-
rzy zaufaniem nowych członków. Brian musi naprawdę 
się postarać, aby nie ściągnąć na siebie podejrzeń o współ-
pracę z policją.

Z czasem młody policjant coraz bardziej wkręca się 
w świat zawrotnych prędkości, ostrych aut i zniewalają-
cych kobiet. Sistra Dominica Mia zaczyna coraz bardziej 
lubić Briana, który nie pozostaje obojętny na jej względy. 

Pewnie nie wiesz...
Film zarobił w kinach na świecie ponad 200 milionów 

dolarów, kosztował 38 milionów.
Vin Diesel przez przypadek złamał nos jednemu z ka-

skaderów.
1 500 samochodów zostało użytych podczas kręcenia 

jednej z końcowych scen filmu.
Pierwsza scena wyścigu ulicznego to wyścig na ćwierć 

mili, trwający około dziesięciu sekund. Na ekranie trwa pra-
wie dwie minuty.

Vin Diesel ma w filmie 24 lata. W rzeczywistości był o 10 
lat starszy.

Powstało 7 kontynuacji z serii „Szybcy i wściekli”: „Za 
szybcy, za wściekli”, „Szybcy i wściekli: Tokio Drift”, „Szyb-
ko i wściekle”, Szybcy i wściekli 5, 6, 7 i 8. Na rok 2021 zapo-
wiadana jest część 9.

Szybcy i wściekli
TV Puls niedziela 20.00

Uciekający pociąg

Dotrzeć  
do lokomotywy

Północne tereny Stanów Zjednoczonych. Trwa wy-
jątkowo sroga zima. Dwóch więźniów ucieka z więzienia 
o zaostrzonym rygorze.

Starszy z nich, Manny ( Jon Voight) jest recydywistą. 
Ma już za sobą dwie próby ucieczki, za każdym razem zo-
stał złapany i z powrotem osadzony w więzieniu. Ranken 
( John P. Ryan), strażnik o sadystycznych skłonnościach 
uprzedził Manny'ego, że przy trzeciej próbie ucieczki, za-
bije go. Razem z Mannym z więzienia ucieka Buck (Eric 
Roberts). Jedynym sposobem na opuszczenie zaśnieżonej, 
lodowatej północy jest dostanie się do pociągu. Gdy to się 
udaje, Manny i Buck wierzą, że reszta pójdzie już bez pro-
blemu. 

Gdy skład rusza, okazuje się, że wymknął się spod 
kontroli. Pociąg zaczyna pędzić z maksymalną prędkością. 
Uwięzieni w ostatnim wagonie Manny i Buck muszą do-
trzeć do lokomotywy i wyłączyć silniki. Do lokomotywy 
można się dostać tylko po oblodzonych dachach pociągu. 

Psychopata Ranken postanowił wykonać wyrok na 
Manny'm. Zdobył helikopter, aby dogonić pociąg.

Pewnie nie wiesz...
Film dedykowany jest Richardowi Holley'owi, który za-

grał pilota śmigłowca ale „jego helikopter uderzył w linię 
energetyczną w kanionie w czasie kręcenia filmu”. 

Przygotowując się do roli Manny'ego, Jon Voight spędził 
trochę czasu w więzieniu San Quentin. Z niektórymi więź-
niami, jeszcze po zdjęciach, przez długi czas utrzymywał 

kontakt. By wyglądać „mniej niewinnie”, założył sztuczne, 
brązowe i zepsute zęby, a do nosa, by wyglądał na złamany, 
włożył wkładkę.

Eric Roberts ćwiczył na siłowni kilka miesięcy przed roz-
poczęciem zdjęć, by uzyskać umięśnioną sylwetkę.

Uciekający pociąg
TV6 sobota 23.00

Hudson Hawk

Receptura  
na bogactwo

To połączenie lekko absurdalnej komedii, 
kina akcji i kryminału z drobną domieszką ro-
mansu. To parodia filmów w stylu „szlachetny 
bohater walczy ze złem zagrażającym światu”. 
Twórcy bawią się groteskową konwencją, ale 
udaje im się nie przytłoczyć widza absurdalno-
ścią, dzięki czemu film jest szalony, ale nie głupi.

Po 10 latach odsiadki legendarny włamywacz 
Hudson Hawk (Bruce Willis) zamierza się ustat-
kować. Niestety, jest to tylko pobożne życzenie. 

Wkrótce po wyjściu na wolność w życie 
Hawka wkracza koszmarna i bogata parka, Dar-
win i Minerva Mayflower. Małżonkowie mają 
dla niego wyjątkowe zlecenie. Hudson miałby 
ukraść trzy najpilniej strzeżone dzieła Leonarda 
da Vinci. Są to kryształowe statuetki, w których 
mistrz ukrył szczegóły swojego wynalazku za-
mieniającego ołów w złoto. Jeżeli Hudson nie 
wykona zadania, jego najbliższy przyjaciel zapła-
ci za to życiem...

Czysto rozrywkowe kino z szybką akcją i do-
borową obsadą (Bruce Willis jest również współ-
autorem scenariusza). Towarzyszą mu takie 
gwiazdy, jak Andie MacDowell, Danny Aiello, 
James Coburn, Richard E. Grant.

Hudson Hawk
Stopklatka 

sobota 20.00, niedziela 15.50



to ciekawe

Trzej bracia Roca, Joan, Josep i Jordi, właściciele katalońskiej re-
stauracji „Celler de Can Roca”, uznanej za najlepszą na świecie, posta-
nowili zgłębić tajniki tureckiej kuchni i wybrać się w kulinarną podróż 
na Półwysep Anatolijski (Anatolia po grecku znaczyła kraina wschodu 
słońca). 

Dokument jest zapisem tego niezwykłego doświadczenia. Pięć ty-
godni w kolebce jednej z najstarszych kuchni świata: Turcji. Szef kuch-
ni, sommelier (znawca wina) i cukiernik zgłębiają tajniki sztuki kulinar-
nej i poznają kulturę Turcji – spotykają się z kucharzami, producentami 
jedzenia, rolnikami oraz zwykłymi ludźmi. 

Otwarta w 1986 katalońska „El Celler De Can Roca” prowadzona 
przez trójkę braci Roca wyróżniona jest trzema gwiazdkami Michelin. 
U braci Roca do wyboru mamy kartę z menu degustacyjnym w dwu 
wariantach. Krótszą, 7-daniową (190 EUR/osoba) złożoną z dań, wy-
branych z przeszło 30-letniej historii lokalu oraz dłuższą, 15-daniową 
(215 EUR/osoba), która obejmuje zarówno dawne, jak i najnowsze 
pomysły braci Roca. Wybraną opcję możemy uzupełnić degustacją win. 

Bracia Rocca na tureckim szlaku
TVP Kultura sobota 10.50

Bracia Roca  
na tureckim szlaku

Kuchnia azjatyckiej  
krainy słońca

Człowiek przyszłości

Porozmawiaj 
z robotem  
o miłości

W filmie występują: Aleksandra Prze-
galińska – futurolożka, filozofka, znawczy-
ni nowych technologii oraz dziennikarz 
i publicysta Marcin Prokop. Odwiedzą 
naukowe instytucje, laboratoria oraz firmy 
w Polsce i USA. 

Zobaczymy inżynierów, którzy pra-
cują nad robotami nowej generacji. 
Programowanie maszyn, badania nad 
przenoszeniem umysłu do komputera, 
eksperymenty genetyczne oraz drukowa-
nie organów 3D „tuszem” ze sztucznie wy-
hodowanej, żywej tkanki to tylko przed-

smak tego, co czeka widzów. Co dzieje 
się w laboratoriach w Harvardzie, gdzie 
konstruuje się roboty, które w przyszłości 
będą wspierać ludzi z ograniczeniami ru-
chowymi lub pomagać żołnierzom w prze-
noszeniu ciężkich ładunków? 

Prowadzący spotkają się z botem Biną 
48 – pierwszym robotem, który ukończył 
studia. Porozmawiają z nią o życiu, miło-
ści i przyszłości. Odwiedzą też studentów 
amerykańskiej politechniki, gdzie będą 
obserwować zmagania małych łazików 
księżycowych. Właśnie tam dowiedzą się 
jakie są postępy w robotyce i zobaczą labo-
ratorium, w którym konstruuje się super 
precyzyjne maszyny potrafiące grać w jen-
gę (gra zręcznościowa, która składa się 
z drewnianych klocków ułożonych w wie-
żę,a gracze na przemian wyciągają jeden 
klocek z dowolnego piętra wieży i kładą 
go na szczycie, uważając, by wieża się nie 
zawaliła).

Człowiek przyszłości
TVN niedziela 15.10
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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.

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

Kupię meble kuchenne wraz z agd, 
wełnę mineralna lub watę szklaną, fo-

lie paraizolacyjną. Sprzedam 30 sztuk 
nowych płyt MFP (dużo lepsze od 
osb) 2.5 cm 1.83 x 2.50=5 m2. Tel.600-
588-666.

Kupie lub zlecę wykonanie sztachet 
5000 sztuk. Tel.600 500 666.

Sprzedam 2 fabrycznie nowe fotele, 
w kolorze siwym, typu uszak. Okazyj-
na cena. Zapraszam Tel. 798 765 984.

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.

Elektromechanika samochodowa. 
Kompleksowy serwis klimatyzacji, 
nabijanie, odgrzybianie, sprawdzenie
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

ogłoszenia drobne
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Zły związek 
nauczycielki  

i ucznia 
Zarzuty dotyczące zatrzymania osoby 
poniżej 15 roku życia wbrew woli ro-
dziców oraz płciowego obcowania  z 
nieletnim, przedstawiła  Prokuratura 
Rejonowa w Łomży 34-letiej miesz-
kance Łomży Justynie D.    

Jak precyzuje komunikat pro-
kuratury, trwa śledztwo w toku, 

którego Justynie D., przedsta-
wiono zarzuty popełnienia prze-
stępstw   polegających na zatrzy-
maniu w okresie od 21 lutego 
2020 roku do dnia 11 marca 2020 
roku w Łomży i Białowieży mało-
letniego poniżej lat 15 wbrew woli 
powołanych do opieki rodziców, 
tj. przestępstwa z art. 211 kk oraz 
przestępstwa polegającego na ob-
cowaniu płciowo z małoletnim 
poniżej lat 15 i poddaniu małolet-
niego innym czynnościom seksu-
alnym, tj. o czynu z art. 200§1kk.

Sąd Rejonowy w Łomży nie 
uwzględnił wniosku Prokuratora 
Rejonowego w Łomży o zasto-
sowanie tymczasowego areszto-
wania.

Prokurator wobec Justyny 
D. zastosował środki zapobie-
gawcze w postaci dozoru Policji 
z zakazem zbliżania się do po-
krzywdzonego i kontaktowania 
się z pokrzywdzonym, zakazu 
wykonywania zawodu nauczy-
ciela oraz zakazu opuszczania 
kraju.

W trosce o zdrowie pracowników oraz 
interesantów, w związku z sytuacją 
epidemiologiczną i zalecaniami służb 
sanitarnych Dyrektor Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Łomży – 
Dariusz Brakoniecki wprowadził obo-
strzenia dotyczące funkcjonowania 
obiektów administrowanych przez 
przedsiębiorstwo. 

Obecnie obsługa interesan-
tów odbywa się wyłącznie po-
przez kontakt telefoniczny:
• Sekretariat: 86 218 64 88 oraz 
668 584 012
• Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej: 86 216 56 65 oraz 513 
026 956
•Księgowość gospodarki miesz-
kaniowej: 86 212 51 53 oraz 513 
027 008
•Telefon dyżurny – Awarie: 513 
026 934 (numer zgłoszeniowy 
awarii w godzinach od 15:00 do 
7:00 w dni robocze oraz cało-
dobowo w dni wolne od pracy, w 
niedziele i święta)
•Zakład Oczyszczania Miasta: 86 
212 51 61 oraz 503 154 964
•Zakład Dróg i Zieleni: 86 212 
51 69 oraz 86 212 51 49 lub 513 
026 949 oraz 513 027 014
•Dział Administracyjno – Tech-

niczny: 86 218 64 30 oraz 513 
026 896

Interesanci mają do dyspozy-
cji także oraz domofon znajdują-
cy się w głównej siedzibie przed-
siębiorstwa. 

Wprowadzone przez Dy-
rektora MPGKiM zarządzenie 
obejmuje również wytyczne dla 
pracowników przedsiębiorstwa 
w zakresie dezynfekcji rąk i po-
miarów temperatury oraz po-
nadto korzystania z maseczek i 
rękawiczek ochronnych dla pra-
cowników mających kontakt z 
osobami z zewnątrz np. z kurie-
rem lub listonoszem. Przeorga-
nizowano również godziny pra-
cy poszczególnych zakładów i 
brygad, tak aby zminimalizować 
kontakt między pracownikami i 
uniknąć większych skupisk pra-
cowników w pomieszczeniach 
zamkniętych, np. w szatni. Część 
pracowników, na stanowiskach 
pozwalających pracować zdalnie, 
została oddelegowana do pracy w 
domach. Ponadto pomieszczenia 
przedsiębiorstwa będą podlegać 
codziennej dezynfekcji poprzez 
ozonowanie. 

W zawiązku z wprowadzo-
nym stanu zagrożenia epidemio-

logicznego i zaleceniami służb 
sanitarnych zaplanowane na ma-
rzec spotkania ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi zostały odwo-
łane. Nowy termin spotkań zo-
stanie wyznaczony i przekazany 
mieszkańcom  w momencie usta-
nia zagrożenia. 

Dariusz Brakoniecki, dyrek-
tor Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Łomży za-

znacza także, że w tym okre-
sie przedsiębiorstwo nie będzie 
przeprowadzało remontów w za-
sobach miejskich. Naprawie będą 
podlegały tylko bieżące awarie - 
zgłaszane telefonicznie.

Co więcej, od 14 marca za-
mknięta jest Miejska Hala Targo-
wa przy ul. Sikorskiego. Obiekt 
będzie wyłączony z handlu do 
odwołania. Jak zapowiada dyrek-
tor MPGKiM za okres w którym 

Miejska Hala Targowa będzie za-
mknięta, przedsiębiorstwo nie 
będzie naliczać opłat za wynajem 
pawilonów.

- Wprowadzone regulacje 
mają przyczynić się do zmini-
malizowania ryzyka zagrożenia 
koronawirusem SARS-CoV-2 – 
tłumaczy Dariusz Brakoniecki, 
dyrektor Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej. 

Dr hab. Dariusz Surowik, prof. 
PWSIiP, przez kolejne cztery lata 
będzie kierował Państwową Wyższą 
Szkołą Informatyki i Przedsiębior-
czości w Łomży.

Jak informuje uczelnia, urzę-
dujący rektor został wybra-
ny przez Kolegium Elektorów, 
które składa się z reprezentacji 
wykładowców akademickich, 
pracowników administracji, 
studentów. Jego kandydaturę 
zgłosili – zgodnie ze Statutem 
PWSIiP – członkowie Rady 
Uczelni, czyli nowego organu 
kolegialnego, który został pro-
wadzony ustawą z dnia 20 lip-
ca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. Kandydatura 
została pozytywnie zaopiniowa-
na przez Senat PWSIiP.

Dr hab. Dariusz Surowik jest 
autorem ponad 50 prac nauko-
wych, w tym wielu publikacji 
w czasopismach znajdujących 
się w wykazie ERIH (The Eu-
ropean Reference Index for the 
Humanities ). Uczestniczył z re-
feratami w ponad 50 konferen-
cjach w kraju i za granicą min. 

w Hiszpanii, Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, Włoszech, Fran-
cji, Szwajcarii, Białorusi. Czło-
nek Komitetów Programowych 
i Organizacyjnych konferencji 
krajowych, w tym ośmiu edycji 
konferencji Technologie Eks-
ploracji i Reprezentacji Wie-
dzy. Przewodniczył obradom 
sesji naukowej w VI European 
Congress of Analytical Philo-
sophy. Od 2005 roku sekretarz 
redakcji czasopisma Studies in 
Logic, Grammar and Rhetoric. 
Zredagował także kilka nume-
rów specjalnych tego czasopi-
sma. Stypendysta International 
Center for Computational Lo-
gic (Technische Universität 
Dresden, 2005r.). Posiada duże 
doświadczenie wydawnicze. 
Członek międzynarodowych 
towarzystw naukowych: Ameri-
can Mathematical Society, The 
Association for Symbolic Lo-
gic oraz European Network for 
Social Intelligence (SINTEL-
NET). Recenzent wydawni-
czy czasopism punktowanych. 
Wykonawca w czterech gran-
tach badawczych. W 2015 roku 
obronił pracę habilitacyjną pod 
tytułem: Logika, Wiedza i Czas. 
Problemy   i metody temporal-
no-logicznej reprezentacji wie-
dzy (Uniwersytet Łódzki).   Z 
PWSIiP w Łomży związany od 
2004 roku, jako wykładowca, 

w tym w latach 2012-2017 Peł-
nomocnik Rektora ds. Nauki i 
Współpracy z Zagranicą, a od 
2017 roku Rektor tejże uczel-
ni. Aktywny członek krajowych 
towarzystw naukowych: Pol-
skie Towarzystwo Logiki i Fi-
lozofii Nauki (członek Zarządu 
w latach 2009-2012, przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej 
2012-obecnie), Łomżyńskie 
Towarzystwo Naukowe im. Wa-
gów, „FILOMATH” Funda-
cja Na Rzecz Rozwoju Mate-
matyki i   Informatyki (członek 
Komisji Rewizyjnej), Polskie 
Towarzystwo Informatyczne. 
Pełni funkcję wiceprzewodni-
czącego Konferencji Rektorów 
Publicznych Uczelni Zawodo-
wych oraz jest członkiem Ze-
społu do spraw monitorowania 
i wdrażania reformy szkolnic-
twa wyższego i nauki – jako je-
dyny reprezentant środowiska 
rektorów krajowych uczelni. 
Odznaczony przez Prezydenta 
RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Profesor Dariusz Surowik był 
jedynym zgłoszonym przez Radę 
Uczelni kandydatem na stano-
wisko rektora. Rekomendując 
jego osobę do pełnienia najważ-
niejszej funkcji na uczelni, Rada 
Uczelni uzasadniała to aktyw-
nością na forum ogólnopolskim 
oraz dobrą kondycją finansową 
uczelni.

Dr hab. Dariusz Surowik 
wybrany na kolejną kadencję

MPGKiM wprowadza środki ostrożności 
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Księga pamięci gminy żydowskiej w Łomży, pod red. Jom 
Tow Lewińskiego, tłum. Adam Bielecki i Ewa Wroczyńska, 
Łomża 2019, ss. 535.

Polecamy lekturę najnowszej, od dawna oczeki-
wanej publikacja pt. Księga pamięci gminy żydow-
skiej w Łomży, która ukazała się właśnie nakładem 
ŁTN im. Wagów i PTH Oddział w Łomży. Księga ta 
powstała „z myślą o upamiętnieniu własnej społecz-
ności” i stanowi niezwykłe źródło poznania, „źródło 
wiedzy o historii, kulturze i zagładzie polskich Ży-
dów”.

„Księga Pamięci Gminy Łomżyńskiej – wiecz-
ny ogień, który nie zgaśnie – opracowana zosta-
ła i zredagowana w ciągu ponad sześciu lat, wydał 
ją Związek Mieszkańców Łomży w Izraelu. Księ-
ga, pełna zalet, zawiera cały urok i zasługi gminy 
Łomży. Ujęty w niej został piękny tryb życia i do-
bre obyczaje jej mieszkańców. Zapisano w niej 
kronikę gminy, zdarzenia i kłopoty, dzieje osób 
i sylwetki obywateli. Zebrano w niej bogactwo 
ducha i wprowadzono rozdziały o bycie miasta. 

Wszystko to zostało skomasowane, opracowa-
ne, poprawione, zredagowane i stało się wspa-
niałą jednolitą rozprawą o społeczności ży-
dowskiej w Łomży”.

Znajdziemy w niej m.in. opisy przestrzeni mia-
sta, np.:

„Z dwóch wylotów Nowego Rynku rozgałę-
ziały się dróżki prowadzące na peryferie miasta: 
z lewej strony do Łomżycy, a z prawej do Piąt-
nicy, do przejścia na długie podwórze Kulkina. 
Na końcu ulicy Rządowej przebiegał „Krótki 
Zaułek” lub jak go nazywano uliczką Strażacką 
od wartowni straży pożarnej, która tam stała. W 
środku pod wieżą dzwonniczą stały samochody 
z całym potrzebnym wyposażeniem, jakimi były 
w większości błyszczące drabiny i gumowe węże. 
Wszystko zawsze gotowe na wszelki wypadek, 
jaki może się zdarzyć…”

Zapraszamy do jej zakupu  w promocyjnej 
cenie 90 zł w siedzibie ŁTN-u: ul. Długa 13.

Historia Łomży  
i jej mieszkańców 

żydowskiego pochodzenia

Meandry Losu – Powieść z nieznaną 
historią w tle, tom II, cz. 29 Zenon 

Krajewski

Meandry Losu” to cykl powieściowy o trud-
nej polskiej historii w I połowie XX wieku na 
wschodnim Mazowszu (Łomża i okoliczne po-
wiaty), w którym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, okupacji 
sowieckiej, a potem niemieckiej. Autorem jest 
Zenon Krajewski. W tym wydaniu Tygodnika 
Narew publikujemy odcinek 29 Tomu II, zatytu-
łowanego “Pod sowieckim butem”

Przed domem Michała zebrało się już 
mnóstwo ludzi. Niektórzy wchodzili do 
domu, inni wychodzili  na świeże powie-
trze. Mruknęła zwyczajowe pozdrowie-
nie i poprowadziła dzieci do domu. Prze-
pchnęła się z kuchni do pokoju, gdzie w 
jasnej, sosnowej trumnie leżała zmarła. 
Obok niej siedzieli Łyn, jego siostra i szwa-
gier z Jankowa oraz kuzyni ze Wścieklic, a 
dalej już stało kilkoro kobiet i mężczyzn 
z rodziny, których Budziszowa nie znała. 
Spojrzała na Michała, tego dnia ogolone-
go i odświętnie ubranego. Niepotrzebnie 
się martwiła czy zaprezentuje się godnie w 
oczach tak dużej czeredy wszystkowidzą-
cych i taksujących wzrokiem kobiet i męż-
czyzn. Budziszowa została przy drzwiach, 
ale dzieci lekko pchnęła naprzód, poleca-
jąc im podejść do ojca. Marysia z Halin-
ką na rękach też podeszła blisko. Michał 
wciągnął Zosię na kolana, obok niego sta-
nął Ludwik. Do ciotki z Jankowa przytuli-
ła się Marysia.

Ludzie wciąż na przemian modlili się 
i śpiewali żałobne pieśni. Tuż przed jede-
nastą na podwórko zajechał ksiądz pro-
boszcz i bezzwłocznie wszedł do środka. 
Odmówił stosowne modlitwy, po czym 
ludzie wyszli i wyniesiono trumnę. Za nią 
dopiero postępowała najbliższa rodzina. 
Czterech rosłych mężczyzn wzięło sosno-
wą skrzynię na ramiona i kondukt ruszył, 
prowadzony przez księdza. Budziszowa 
poczekała przy drzwiach, aby sprawdzić 
czy ktoś z rodziny zamknie dom. Pewnie 
było to jednak uzgodnione, bo szwagier 
Michała miał klucz i przekręcił go w zam-
ku po wyjściu wszystkich gości. Teofila 
spokojnie mogła już podbiec do Marysi i 
odprowadzić ją razem z Halinką do siebie, 
otwierając jej zamknięte na klucz drzwi do 
swojego domu.

- Tak jak powiedziałam, dziecko, radź 
tu sobie z Halinką – pogłaskała dziew-
czynkę i maleństwo. – Wiesz gdzie wszyst-
ko jest. Weź sobie coś jak zgłodniejesz. To 
potrwa kilka godzin. Pewnie nie wrócimy 
wcześniej jak przed trzecią.

- Dobrze, ciociu. Dam sobie radę – 
uspokoiła ją Marysia. – Nie pierwszy raz 
zostaję sama z Halinką.

- Wiem, dziecko. Nie chciałam cię zo-
stawiać, ale nie widzę innego wyjścia. Ona 
jest za mała. Jeszcze by nam zachorowała 
po tak długim pobycie na dworze. No, mu-
szę już lecieć, bo ich nie dogonię – Budzi-

szowa zakręciła się w miejscu i wybiegła na 
drogę. 

Kondukt pogrzebowy zagłębił się 
już w las i  kobieta nie była w stanie go 
dojrzeć, ale z oddali słychać było żałob-
ny śpiew. Pobiegła za tym odgłosem. Po 
dłuższej chwili widząc przed sobą syl-
wetki ostatnich ludzi zwolniła, przecho-
dząc w forsowny marsz. Wiedziała, że bez 
problemu doszlusuje do konduktu przed 
Gałkówką. Nie miała żadnych obowiąz-
ków. Dzieci były pod opieką ojca i ciotki. 
Mogła trzymać się na uboczu.

Marsz, który wszyscy odbyli pieszo, 
nawet ksiądz, nienawykły do kilkuki-
lometrowych pochodów, trwał ponad 
godzinę. W kościele tylko Łyn razem 
z dziećmi usiadł na ławce za trumną. 
Ksiądz, zmęczony długą drogą i nieco-
dziennym wysiłkiem, koncelebrował 
mszę powoli, z namaszczeniem i tyl-
ko podczas homilii zdobył się na nieco-
dzienną ekspresję, starając się pocieszyć 
wdowca i zmobilizować do życia poświę-
conego dzieciom i pamięci o zmarłej. Nie 
rozpływał się nad przymiotami zmarłej, 
aby nie pogrążać przyjaciela w nieutu-
lonym żalu po jej stracie. Przedstawił ją 
jednak jako przykład małżeńskiej miło-
ści i wierności, a także odpowiedzialno-
ści za dom i swoje potomstwo. Łyn zalał 
się łzami, tuląc do siebie dwoje starszych 
dzieci. Budziszowa obserwowała go z 

jednej z ostatnich ławek, prosząc w du-
chu proboszcza, aby już skończył, bo to 
Michała trzeba będzie podtrzymywać w 
drodze na cmentarz.

Odległość do tego ostatniego miej-
sca spoczynku miastkowskich parafian 
z ich kościoła wcale nie była mała. Wy-
nosiła z pół kilometra. Mury cmentarza 
zaczynały się sporo za ostatnimi zabudo-
waniami Miastkowa wprost na północ. 
Ksiądz odpoczął podczas mszy i popro-
wadził kondukt na miejsce ostatniego 
spoczynku Genowefy, kilka grobów po 
lewej stronie kaplicy. Pierwszy rzucił do 
dołu garść ziemi i stanął z boku, nie od-
chodząc, tylko obserwując Łyna. Ten, 
bezgłośnie rozpaczając i wycierając łzy, 
podtrzymywał dzieci, patrząc jak inni 
rzucają wciąż i wciąż grudy czarnej ziemi 
na trumnę żony, która była mu najlepszą 
przyjaciółką i powiernicą jego trosk, a 
przy tym czułą i odpowiedzialną matką 
dla jego dzieci. W końcu podał trochę 
ziemi córce i synowi, polecając im wrzu-
cić zawartość ich dłoni do grobu. Sam 
też to zrobił. Wtedy podszedł ksiądz, 
proponując odwiezienie jego wraz z naj-
bliższą rodziną do domu. Łyn odmówił, 
twierdząc, że jeszcze stąd nie odchodzi. 
Słysząc to Budziszowa podeszła do dzie-
ci, odprowadzając je na bok. Wiedziała, 
że Michał wyjdzie tego dnia z cmentarza 
jako ostatni.
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Marka Łaciate  pojawiła się na ryn-
ku w 1995 roku, kiedy Spółdzielnia 
Mleczarska Mlekpol w Grajewie jako 
pierwsza na rynku wprowadziła do 
sprzedaży mleko UHT pod nazwą,  
która w wielu polskich domach stała 
się synonimem mleka.  

- Mleko Łaciate jest najbar-
dziej znanym i najczęściej na-
gradzanym produktem w swojej 
kategorii.  Ponad 20 nagród w 
ostatnich 5 latach i kilkanaście 
dla samej marki potwierdzają, że 
Mlekpol posiada w swojej ofer-
cie wyjątkowy produkt. Łaciate 
to dla wielu z nas pierwsze mle-
ko UHT, które dokładnie 25 lat 
temu pojawiło się na rynku w 

naszym kraju. Jubileusz jest  do-
skonałą okazją, żeby podkreślić 
najważniejsze wartości związa-
ne i kojarzone z Łaciatym – bli-
skość domu, natury, swojskość i 
naturalne pochodzenie – mówi 
Małgorzata Cebelińska, Dyrek-
tor Handlu Spółdzielni Mleczar-
skiej Mlekpol w Grajewie. - Po-
winniśmy pamiętać, że Łaciate to 
marka z humorem, lubiana przez 
konsumentów i budząca pozy-
tywne skojarzenia, stąd nasz po-
mysł na jubileuszową kampanię 
– dodaje Małgorzata Cebelińska. 

Kampania reklamowa rozpo-
częła się 21 marca i będzie nawią-
zywać do historii, którą już kon-

sumenci mieli okazję poznać w 
ubiegłym roku. 

- Nawiązujemy do historii o 
Łaciatej i jej przyjaźni z bocia-
nem. Nasz jubileusz będzie rów-
nież pełen niespodzianek dla 
fanów marki Łaciate. Zaplanowa-
liśmy szerokie działania 

w mediach - telewizji, pra-
sie, nośnikach zewnętrznych no 
i oczywiście w internecie. Nie-
spodzianką, której szczegółów na 
razie nie zdradzę, będzie wielki 
konkurs dla Konsumentów pod 
koniec roku. Nowością jest rów-
nież ciekawe i zaskakujące ju-

bileuszowe opakowanie mleka 
Łaciate, które już pojawia się na 
półkach sklepów – podsumowu-
je Małgorzata Cebelińska. 

Przez 25 lat obecności na ryn-
ku Łaciate utrwaliło swój wizeru-
nek mleka posiadającego najwię-
cej wartości dla konsumentów 
takich jak jakość, naturalność i  
wyjątkowy smak. Marka Łaciate 
nieustannie rozwija swoją ofer-
tę dostosowując się do potrzeb 
konsumentów. Do popularnego 
mleka UHT, świeżego i bez lak-
tozy, dołączyły śmietany i śmie-
tanki Łaciate oraz mleko w prosz-

ku, mleko zagęszczone, masło 
ekstra i mix maślany. Przebojem 
rynkowym stały się serki Łaciate 
śmietankowe do smarowania kla-
syczne i puszyste w bogatej pale-
cie smaków. 

Warto podkreślić, że mleko 
Łaciate to od 25 lat lider sprze-
daży  w kategorii mleka UHT 
w Polsce.  Marka Łaciate, dzięki 
swojej jakości jest również naj-
lepiej rozpoznawalnym produk-
tem mleczarskim na dalekich 
rynkach eksportowych.  Kulto-
we polskie mleko dociera już na 
6 kontynentów!

Łaciate. 25 lat najbardziej rozpoznawanej 
marki mleka w Polsce


