
Pamiętacie Państwo naszych 
bocianich celebrytów z doli-
ny Narwi - Raczkę i Czacha? 
Łomżyński Park Krajobrazo-
wy Doliny Narwi w ramach 
utrzymania ciągłości projek-
tu "Ochrona bociana białego 
w dolinach rzecznych Polski 
Wschodniej." LIFE15 NAT/
PL/000728 - LIFEciconiaPL 
także w tym roku rusza z trans-
misją online z ich gniazda. 

W zeszłym roku pierwszy bo-
cian na tym gnieździe pojawił się 
27 marca, samica dołączyła do 
niego 4 kwietnia. Gniazdo opu-
ściła trójka młodych. A jak będzie 
w tym roku?

Jak donosi Łomżyński Park 
Krajobrazowy Doliny Narwi 
w obserwowanym gnieździe, 
choć bardzo zmęczony, ale zado-
wolony pojawił się już tegorocz-
ny, bociani celebryta. Odpoczy-
wa, poprawia gniazdo i oczekuje 
na partnerkę. Nie tylko on, bo 
także wielu innych biało-czar-
nych ptasich “gentlemanów”. 
Jak chociażby ten z Siemienia 
Nadrzecznego (na naszym zdję-
ciu), który partnerkę ma już 
u swojego boku. Teraz mogą obo-
je radośnie śpiewać swoje miło-
sne pieśni. 

A bocianie życie można pod-
glądać na stronie www.ptop.org.
pl, do czego gorąco zachęcamy. 
To doskonała okazja do tego, by 
w tym trudnym czasie, choć chwi-
lę sprawić sobie odrobinę radości 
z obcowania z naturą „na żywo”.

Każdy dzień w ostatnich tygodniach 
zaczynamy od liczb: ile osób zacho-
rowało, ile zmarło, ile w Łomży, ile 
w województwie, ile w Polsce i na 
świecie. Liczby są coraz większe i robi 
się coraz bardziej ponuro. Bo razem 
z liczbami są jeszcze znaki zapytania: 
jak długo to jeszcze potrwa, jak sobie 
z tym poradzić. Odpowiedzi na razie 
brakuje. Co gorsza, COVID-19 atakuje 
też serce systemu obrony, czyli pra-
cowników ochrony zdrowia.

Wirus w łomżyńskim szpitalu  
Fatalną informację przynio-

sły ostatnie dni. W Szpitalu Wo-
jewódzkim w Łomży, który jest 
specjalnym szpitalem zakaźnym 
dla całego województwa pod-
laskiego, pojawiła się choroba. 
W rozmowie z Pawłem Wądo-
łowskim z Polskiego Radia Biały-
stok potwierdził to pełniąc obo-
wiązki dyrektora placówki Jacek 
Roleder. Oto relacja PRB.     

"Tak, jeden z pracowników fak-
tycznie ma dodatni wynik na ko-
ronawirusa. Został powiadomiony 
sanepid - mówi Jacek Roleder.

Ze wstępnych informacji wy-
nika, że najprawdopodobniej 

dziesięciu pracowników działu, 
którzy mieli kontakt z mężczy-
zną, będzie poddanych kwaran-
tannie. Dyrektor łomżyńskiego 
szpitala wystąpił już do wojewo-
dy o przesunięcie pracowników 
do placówki, tak, żeby mogła 
funkcjonować bez przeszkód. 

Ten sam zakażony mężczyzna 
pracował też na Oddziale Kar-
diologicznym Szpitala w Graje-
wie, w związku z czym oddział 
został zamknięty, a pracownicy 
poddani kwarantannie domowej. 
Pobrano od nich także wymazy 
do badań. Pacjenci z oddziałów 

kardiologicznego i wewnętrzne-
go są transportowani do szpitala 
w Łomży.

Kwarantannie poddanych jest 
także ośmiu strażaków z Komen-
dy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Grajewie. Żona 
jednego z nich pracuje w szpitalu 

i miała kontakt z zarażonym męż-
czyzną. Strażacy są na kwaran-
tannie w Domu Seniora, a w ca-
łym budynku Straży prowadzona 
jest dezynfekcja.

Jak się nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy (od pracowników 
szpitala) zakażony koronowiru-
sem technik radiologii miał tak-
że dyżury w Szpitalu Bródnow-
skim w Warszawie, gdzie ostatnio 
stwierdzono kilkanaście przy-
padków zarażenia patogenem. 
Stamtąd więc wirus mógł zostać 
przywieziony".

Łomżyński szpital w znacznej 
mierze przestawił się już na nowy 
tryb pracy. Mówił o tym w wy-
wiadzie dla "Gazety Współcze-
snej" p.o. dyrektora Jacek Role-
der. Zaakcentował m. in., że coraz 
lepiej poznaje i coraz wyżej ceni 
załogę. Jak poinformował, dzia-
ła już instalacja do oczyszczania 
ścieków. Powstały też śluzy bez-
pieczeństwa na oddziałach. Trwa 
wprowadzanie nowych procedur 
i  szkolenia pracowników. 
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Stan epidemii. Zostańmy w domu!

Kolejny sezon z bocianią 
rodziną w Dolinie Narwi

80 pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. majora Władysława Raginisa w Piątnicy musi zostać przebadanych  
na obecność koronawirusa
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Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamen-
tu Europejskiego z województwa 
podlaskiego i warmińsko - mazurskie-
go, a także były minister rolnictwa, 
skierował do premiera Mateusza Mo-
rawieckiego specjalny list dotyczący 
planów wprowadzenie tzw. Zielone-
go Ładu. 

Publikujemy treść wystąpie-
nia:   

"Rozprzestrzeniający się wi-
rus SARS-CoV-2 jest najpoważ-
niejszym kryzysem epidemicz-
nym w Europie od dziesięcioleci. 
Wszystko, do czego przyzwycza-
iliśmy się w ostatnich dekadach 
postępującej globalizacji i zani-
kania granic państwowych prze-
staje być oczywiste. Setki ofiar 

i tysiące zarażonych zmuszają 
władze poszczególnych państw 
do radykalnych kroków mają-
cych ochronić, a nawet ocalić 
swoich obywateli. 

Kierowany przez Pana rząd, 
tak jak rządy państw europejskich 
codziennie musi podejmować 
trudne decyzje kierując się zasa-
dą mniejszego zła. Nadzwyczajna 
sytuacja uzasadnia ograniczenie 
wolności osobistych, zawieszenie 
mechanizmów wolnorynkowych, 
czy swobody działalności gospo-
darczej. Kolejne rządy w imię od-
powiedzialności za życie i zdro-
wie ludzkie zawieszają reguły 
i kompromisy zawarte wcześniej 
- w innych realiach.

Tak samo musi postąpić Unia 
Europejska. Dlatego zwracam się 
do Pana Premiera z wnioskiem 
o podjęcie inicjatywy w celu pil-
nej weryfikacji zasady Zielonego 
Ładu. Nie dlatego, że nie służy 
ona dobremu celowi, ale dlatego, 
że z wielu ważnych problemów, 
które przed nami stoją musimy 
wybrać najważniejsze. Zgodnie 
z anglosaską zasadą: First things 
first.

Czeka nas bowiem kryzys 
o nieprzewidzianej skali. Wpro-
wadzanie Zielonego Ładu, gdy 
nie znamy jeszcze skutków pan-
demii jest nierozsądne i nieod-
powiedzialne. Już dziś wiemy, że 
przez długie miesiące i lata bę-
dziemy musieli łagodzić skutki 
koronawirusa: zdrowotne, spo-
łeczne, gospodarcze, a nawet cy-
wilizacyjne.

Walka z koronawirusem jest 
ogromnym wysiłkiem dla sektora 
ochrony zdrowia, który wszyst-
kie siły mobilizuje na powstrzy-
manie pandemii. Nadchodzący 
upadek wielu przedsiębiorstw, 
w szczególności z obszaru usług 
będzie powodował daleko idące 
skutki społeczne, w szczególności 
dla osób nie korzystających z peł-
nej ochrony pracowniczej i nie 
posiadających praw do płatnych 
zasiłków. Całe branże na skutek 
wstrząsu związanego z pandemią 
będą potrzebowały silnych im-
pulsów inwestycyjnych ze strony 
władz publicznych. Obecna wal-
ka z wirusem, która już dziś ob-

ciąża gospodarki i rządy jest za-
ledwie preludium kosztów, które 
państwa i społeczeństwa będą 
musiały ponieść. To może ozna-
czać, że zabraknie pieniędzy na 
inwestycje. Z tego powodu ko-
nieczna jest powtórna analiza za-
łożeń Zielonego Ładu, a do tego 
czasu strategia ta powinna zostać 
zawieszona. Trudno sobie wszak-
że wyobrazić konkurencyjność 
gospodarek wielu państw euro-
pejskich w tym Polski w warun-
kach rosnących błyskawicznie 
cen energii. Oznaczałoby to zni-
weczenie wieloletnich działań 
w kierunku konwergencji, m.in. 
finansowanych ze środków Fun-
duszu Spójności. 

Zielony Ład ma kosztować 
setki miliardów euro. Spowol-
nienie gospodarcze w państwach 
Unii i kłopoty wielu branż go-
spodarki spowodują koniecz-
ność wdrożenia pakietów po-
mocowych aby uniknąć spirali 
zadłużeń, fali upadków firm i ro-
snącego bezrobocia. W tych wa-
runkach priorytetem UE będą 
działania z zakresu polityki go-
spodarczej i społecznej. 

W związku z powyższym, 
zwracam się z prośbą o podjęcie 
stosownych kroków na forum 
międzynarodowym, które najle-
piej zabezpieczą interesy naszych 
obywateli i przedsiębiorców 
przed skutkami koronawirusa, 
zawieszając dotychczasowy har-
monogram wdrożenia Europej-
skiego Zielonego Ładu".
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...będzie otwarte. Ale jeszcze nie te-
raz. W związku z panującą pandemią 
koronawirusa w Polsce uroczystość 
została przełożona.   

Wiadomo, niestety, że różne 
instytucje i firmy zmuszone zo-
stały do zawieszenia  swojej dzia-
łalności bądź pracy w ograniczo-
nym wymiarze czasu. Również 
posłowie czy senatorowie nasze-
go regionu ograniczyli spotkania 
z mieszkańcami. Przez zaistnia-
łą sytuację wstrzymane zosta-
ło otwarcie biura senatorskiego 
Marka Adama Komorowskiego 
w Zambrowie.

Ze względu na ogłoszony stan 
zagrożenia epidemicznego w kra-
ju, planowane na marzec oficjal-
ne otwarcie Biura Senatorskiego 
Marka Adama Komorowskiego, 
które ma swoją siedzibę przy ul. 
Raginisa 6 w Zambrowie, zostało 

odwołane. W trybie "roboczym" 
ono juz funkcjonuje, chociaż  ze 
względu na ograniczenia w kon-
taktach osobistych, jego dzia-
łalność została ograniczona do 
minimum i polega aktualnie je-
dynie na pracy zdalnej. To samo 
dotyczy placówki w Łomży przy 
ul. Długiej 24. Z biurem sena-
torskim można  kontaktować się 
drogą elektroniczną, telefoniczną 
lub mailem, a także poprzez zo-
stawianie różnego rodzaju pism 
w skrzynce pocztowej, która 
znajduje się przy każdym biurze 
poselskim. 

Senator Marek Adam Komo-
rowski przyłącza się do wszyst-
kich zaleceń i apeli związanych 
z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem korono-
wirusa. Podkreśla o zachowaniu 
rozsądku i zastosowania się do 

wskazań ministra zdrowia i głów-
nego inspektora sanitarnego. Ak-
centuje także o ograniczenie do 
niezbędnego minimum aktyw-
ności zarówno zawodowej jak 
i społecznej, jednocześnie życząc 
wytrwałości, a przede wszystkim 
zdrowia.

30. rocznica odrodzenia sa-
morządu terytorialnego w cieniu 
epidemii

Mimo, iż prace senatorów 
w jakimś stopniu zostały stor-
pedowane i przyhamowane, to 
trzeba jednak zaznaczyć, iż na 
ostatnim posiedzeniu, które od-
było się w marcu, Senat RP pod-
jął okolicznościową uchwałę 
w związku z 30. rocznicą uchwa-
lenia reformy samorządowej. Ów 
reforma polegała przede wszyst-
kim na przełamaniu monopolu 
totalitarnego państwa i to właśnie 

ona zapoczątkowała podział ad-
ministracyjny Polski, jaki mamy 
po dziś dzień. Cała inicjatywa 
ma również związek z pierwszy-
mi demokratycznymi wyborami 
do rad gmin, które odbyły się 27 
maja 1990 r. W 2000 r. na pamiąt-
kę tamtego wydarzenia ustano-
wiono Dzień Samorządu Tery-
torialnego, obchodzony właśnie 
27 maja.

Dopełnieniem całej reformy 
samorządowej było wprowadze-
nie bezpośrednich wyborów wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 
miast, a takowe bezpośrednie 
wybory po raz pierwszy odbyły 
się 27 października oraz 10 listo-
pada 2002 r. 

Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej jako patron odrodzenia się 
polskiego samorządu podejmu-
jąc okolicznościową uchwałę 

oddał hołd zarówno wszystkim 
twórcom reformy samorządo-
wej jak i samym samorządom 
za dorobek wszystkich kadencji 
polskiego samorządu wyrażając 
uznanie i podziękowanie za dzia-
łalność „pro publico bono” tzn. 
dla dobra publicznego.

Biuro Senatora Marka 
Komorowskiego w Zambrowie...

Krzysztof Jurgiel i Zielony Ład
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Marlena Siok: - Zdalna praca Sejmu się 
sprawdza?

Stefan Krajewski: - Myślę, że nie 
ma innego wyjścia. Ten jeden raz, kie-
dy musieliśmy się wszyscy spotkać 
i dokonać zmian w regulaminie Sej-
mu udowodnił, że jego normalna pra-
ca jest na ten moment niemożliwa. 
Część posłów była na sali plenarnej, 
a resztę rozlokowano po salach, w któ-
rych normalnie odbywają się komisje. 
Wyniki były noszone przez sekretarzy, 
przez pracowników kancelarii Sejmu. 
Musimy minimalizować skutki koro-
nawirusa i myśleć o tym, by nie dopu-
ścić do jego rozprzestrzeniania. Sku-
pienie w jednym miejscu 700 czy 800 
osób, powoduje duże obawy. Posłowie 
są z rożnych części Polski i musimy 
mieć to na uwadze. Wiadomo, że nie 
wszystko da się zrobić zdalnie, za po-
średnictwem internetu. Apelowaliśmy 
o to, żeby, mimo wszystko, zgodzić się 
na tę pracę zdalną po to, by mieć za-
pewnione minimum bezpieczeństwa. 
Tu nie chodzi tylko o nas, ale o wszyst-
kich ludzi, z którymi mamy kontakt. 
Wracamy do domu, robimy zakupy, 
tankujemy samochód... To wszystko 
musimy mieć na względzie.

M.S.:- Taki stan rzeczy potrwać ma do 
30 czerwca, bo tego właśnie chciała 
Koalicja Polska.

S.K.:- Tak, chcieliśmy by trwało 
to do 30 czerwca, żeby nikomu nie 
przyszło do głowy, że takie zdalne 
głosowanie można już wprowadzić 
na stałe. Bo jednak inny jest kom-
fort pracy jeśli jest się na miejscu, 
jeśli można zadawać pytania. To gło-
sowanie, które odbywało się na sali 
docierało jednak ze sporym opóź-
nieniem, do tych, którzy byli przy 
komputerach. To traktujemy jako 
„siłę wyższą”. Tu mówiliśmy jakby 
o stanie wyjątkowym i tak go moż-
na nazwać. Ludzie, którzy pracują, 
ograniczają wyjścia z domu do naj-
poważniejszych potrzeb: do apteki, 
sklepu. Nie wiadomo czy najgorsze 
właśnie nadeszło czy jest ono jeszcze 
przed nami. Na co dzień możemy 
mieć różne zdanie, ale w tym przy-
padku powinniśmy wspólnie podej-
mować decyzje i działać na rzecz po-
prawy sytuacji w całym kraju.

M.S.:- Czyli wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej czy stanu wyjątkowego to 
dobry pomysł?

S.K.:- Partii rządzącej takie za-
rządzenie krzyżuje plany związane 
z wyborami. To jednak nie jest naj-
ważniejsze. W tej chwili najważniej-
sze jest życie i zdrowie wszystkich 
Polaków. Widzimy jak dużym zagro-
żeniem jest chociażby dzisiaj to, że 
ludzie, którzy powracali z zagranicy, 

nie przestrzegali 14-dniowej kwa-
rantanny. Jednak są zarażeni i mogą 
zarażać dalej. Dlatego musimy ro-
bić wszystko, łącznie z ogłoszeniem 
klęski żywiołowej, żeby jak najmniej 
dotkliwie społeczeństwo odczuło 
skutki koronawirusa.

M.S.:- Panie pośle wybory 10 maja 
mieszczą się Panu w głowie?

S.K.: - W tej chwili one nie miesz-
czą mi się w głowie. Patrząc na to 
wszystko, co słyszymy dookoła, cho-
ciażby to zabezpieczanie komisji, wy-
borców... Lepiej chyba przeznaczyć 
środki  na rękawiczki, różnego ro-
dzaju środki ochrony dla tych, którzy 
tego dzisiaj potrzebują, m.in. lekarzy, 
ratowników medycznych, policjan-
tów, tych  wszystkich, którzy są na 
pierwszej linii walki z koronawiru-
sem. Widzimy, że coraz trudniejsza 
sytuacja spotyka pracowników, pra-
codawców, przedsiębiorców czy rol-
ników. Wiemy też, że budżet kraju 
nie jest wielki i też te środki można by 
było przesunąć w czasie i poczekać aż 
sytuacja się unormuje. Te wybory czy 
na jesień czy na wiosnę przyszłego 
roku niewiele zmienią w zarządzaniu 
krajem, w sprawowaniu władzy, ale 
mogą dużo zmienić jeśli chodzi o roz-
przestrzenianie się wirusa.

M.S.:- W nocy z 27 na 28 marca, Sejm 
przyjął pakiet ustaw określanych jako 
tarcza antykryzysowa. Koalicja Polska 
mówi stanowczo Nie. Waszym zdaniem 
taka tarcza nie wystarcza.

S.K.: - To już mówił wcześniej 
prezes PSL, Władysław Kosiniak-Ka-
mysz, kandydat na prezydenta RP, 
że poprzemy tę ustawę jeśli rządzący 
uwzględnią nasze poprawki. Ta tar-
cza bez przyjętych poprawek nie jest 
tarczą tytanową, o której mówiliśmy 
wcześniej, tylko jest tarczą papierową. 
PiS udowodnił, że nie chce walczyć 

z koronawirusem, ratować przedsię-
biorców i miejsca pracy. Gdy polskie 
firmy walczą o życie, a pracownicy 
boją się o pensje, PiS zajmuje się wal-
ką polityczną, ustawia wybory prezy-
denckie i dokonuje zamachu na RDS. 
Nie spełnia oczekiwań polskiego biz-
nesu, przemysłu i tych wszystkich, 
którzy drżą o swoją przyszłość. Ona 
nie ochroni polskich firm przed ban-
kructwem, przed zwolnieniami, nie 
ochroni polskich pracowników przed 
bezrobociem. Rząd chce pokazać, 
że coś robi, ale to jest ciągle za mało. 
Przedstawiliśmy 72 poprawki. W nich 
było dużo ważnych kwestii skonsulto-
wanych z praktykami. To nie jest tak, 
że my jako posłowie, politycy mamy 
gotową receptę. Dlatego też skonsul-
towaliśmy te poprawki z przedsię-
biorcami, ze związkami branżowymi 
po to, żeby wypracować jak najlepsze 
rozwiązania. Te poprawki zostały od-
rzucone. Dlatego uważamy, że rolą 
opozycji, która ma większość w Se-
nacie, jest szybkie przeprowadzenie 
tych poprawek i zagłosowanie za taką 
tarczą, która będzie dawała realną po-
moc tym wszystkim, którzy z każdym 
dniem coraz dotkliwiej odczuwają 
skutki epidemii. Należy  podziękować 
całej służbie zdrowia, wszystkim, któ-
rzy są na pierwszej linii frontu walki 
z koronawirusem, ale też wszystkim 
obywatelom kraju, którzy jednak bar-
dzo poważnie podeszli do nakazów, 
zakazów. Apeluję do wszystkich: zo-
stańmy w domu, ograniczmy nasze 
wyjścia nawet gdy za oknem mamy 
tak piękną wiosnę. 

M.S:- Jakie zatem konkretnie poprawki 
proponuje Koalicja Polska. 

SK:- Zgłosiliśmy szereg popra-
wek, które mogły sprawić, że ten pro-
jekt będzie rzeczywistym wsparciem. 
Było to dofinansowanie w wysoko-
ści pensji minimalnej dla pracownika 

wraz ze składkami na ZUS bez rozróż-
niania czy dochody spadły o 50% czy 
70%, gdy przedsiębiorca nie jest w sta-
nie ponosić kosztów. Wypłata wszel-
kich środków pomocowych według 
potrzeb a nie jak proponuje PiS we-
dług kolejności zgłoszeń do wyczerpa-
nia środków, świadczenie postojowe 
w wysokości minimalnego wynagro-
dzenia, a także objęcie pomocą mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw– 
bez znaczenia wielkość firmy. Zabie-
galiśmy również o dodatkowe świad-
czenia dla pracowników i rolników 
objętych kwarantanną lub hospitali-
zacją w wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia, o pożyczki dla przed-
siębiorców, w wysokości nie 5, a 50 
tysięcy złotych, o nieoprocentowane 
pożyczki dla przedsiębiorców i rolni-
ków BGK oraz o poręczenie kredytów 
bankowych dla przedsiębiorców i rol-
ników przez BGK. Poprawki, o które 
zabiegała Koalicja Polska uwzględ-
niały wsparcie finansowe dla samo-
rządów. Chcieliśmy, by w tym trud-
nym czasie dla wszystkich firm ZUS 
był dobrowolny, by zwrot VAT dla 
przedsiębiorców następował w ciągu 
10 dni. Proponowaliśmy zwolnienie 
z podatku rolnego, podatku od środ-
ków transportu, jak również podatku 
od nieruchomości. Co więcej wśród 
naszych postulatów było stworzenie 
Funduszu Płynności dla przedsiębior-
ców, a także rozszerzenie zasiłku opie-
kuńczego przysługującego rodzicom, 
który obejmował by dzieci do lat 12. 

M.S.:- Senat powinien wstrzymać tę 
ustawę?

SK:- Oczywiście. Te poprawki 
powinny być przegłosowane. Kolej-
na rzecz, o której mówiłem, to wrzu-
cona nocą poprawka do kodeksu 
wyborczego, która daje możliwość 
głosowania zdalnego osobom, któ-
re są na kwarantannie bądź osobom, 
które ukończyły 60 rok życia. To 
wszystko pokazuje, iż rząd PiS chce 
przeprowadzić wybory 10 maja. 
Tak, jak mówiłem na początku, naj-
ważniejsze jest zdrowie i życie Po-
laków. W związku z tymi wszystkim 
wątpliwościami, z brakiem poparcia 
dla naszych poprawek, zagłosowali-
śmy przeciw. Chcemy by one zostały 
wniesione, i by Senat je poparł.

M.S: - Czy jest możliwe 
przeprowadzenie Polski przez ten 
kryzys, jakiego jeszcze nigdy nie 
doświadczyliśmy? 

S.K.:- Jest to sytuacja bardzo 
trudna, nawet jeśli się zabezpieczali-
śmy jako rząd i  samorządy. Myślę, że 
nikt nie spodziewał się takiego roz-
woju sytuacji. Braliśmy różne moż-
liwe warianty. Zabezpieczenie przed 

skutkami suszy, nawałnic, ale nie pan-
demia. Tutaj nie ma recepty na to by 
przejść suchą nogą. Największe potę-
gi gospodarcze na świecie  mają z tym 
problem. Powinniśmy wykorzystać 
wszystkie pomysły, propozycje nie-
zależnie, z których ust one padają. 
Słuchając wywiadów w telewizji, sły-
szałem takie słowa prof. Roberta Fli-
siaka dotyczące braku współpracy 
chociażby z wojewodą, z Urzędem 
Wojewódzkim. Tutaj naprawdę trze-
ba odłożyć na dalszy plan kwestie róż-
nic programowych i wspólnie działać. 

M.S.:- Czyli jednym słowem: 
solidarność.

SK:- To wszystko na dzień dzi-
siejszy jest bardzo ważne. Też zasta-
nówmy się czy na przykład mamy coś 
do oddania. Może jest to niespraw-
ny komputer, który się naprawi i uła-
twi on nauczanie zdalne tym, którzy 
tego komputera nie mają. Może po 
sąsiedzku jest osoba starsza, biedniej-
sza, która takiej pomocy potrzebuje. 
Warto by rząd pomyślał o wykorzy-
staniu mocy przerobowych przedsię-
biorstw. Ktoś kto szył odzież może na 
zamówienie rządu szyć maseczki czy 
kombinezony. Tylko do tego trzeba 
rozsądnego planu.

M.S.:- Dziękuję za spotkanie i obecność 
na internetowych łączach.

S.K.:- Dziękuje bardzo. Życzę zdro-
wia wszystkim, a tym, którzy zacho-
rowali, szybkiego powrotu zdrowia. 
Niech to będzie czas mądrze wykorzy-
stany. Patrząc na to wszystko próbu-
ję znaleźć chociaż małe plusy. Poświę-
cam więcej czasu rodzinie, a go ciągle 
brakuje, więc teraz więcej czasu jestem 
z dziećmi, żoną. I to jest bardzo ważne. 

M.S.:- Czyli odnajduje się Pan w całej 
tej sytuacji?

S.K.:- Musimy zrobić wszystko, 
by jak najlepiej spędzić ten czas. My-
ślę, że też ważne są wspólne rozmo-
wy Polaków po to, by podtrzymywać 
się na duchu. Dopada gorsze samo-
poczucie czy słabszy dzień, a wspar-
cie rodziny jest bardzo ważne w tym 
trudnym czasie. 

M.S.:- Myślę, że to ogromna lekcja dla 
całego świata, a po jej zakończeniu już 
nic nie będzie takie samo.

S.K.:- Tak. Widzimy, że nie ma 
bogatych czy biednych. Wszyscy 
w tej nierównej walce robią co w ich 
mocy. Trzeba sobie z tym poradzić. 
Obyśmy jak najmniej odczuli te 
skutki i z takim przesłaniem i życze-
niem pozostajemy. 

Rozmowa do obejrzenia w Telewizji 
Narew i na www.narew.info.

Chcemy tarczy tytanowej, a nie tekturowej 
O realnych szansach pomocy pracownikom, pracodawcom i rolnikom, którzy coraz bardziej odczuwają skutki pandemii wywołanej koronawirusem, zmianach w ordynacji wyborczej  

i zdalnej pracy Sejmu z posłem Stefanem Krajewskim, z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego rozmawia Marlena Siok. 

Po pierwszych w historii zdalnych obradach w Sejmie, pierwsza zdalna rozmowa  
z posłem Stefanem Krajewskim w Telewizji Narew
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Jacek Roleder mówił też o ka-
drowej sytuacji szpitala. Zgłosił 
juz potrzebę uzupełnienia per-
sonelu o lekarzy niektórych spe-
cjalności. Pewnym problemem 
są także braki w niektórych gru-
pach zawodowych związane ze 
zwolnieniami lekarskimi czy 
wyłączeniem z pracy osób star-
szych lub opiekujących się mały-
mi dziećmi.  Szpital ma cały czas 
kontakt ze znakomitymi specjali-
stami  z województwa z zakresu 
chorób zakaźnych oraz innych 
dziedzin medycyny i może liczyć 
na ich doradztwo.

Łomżyńskie choruje
Według danych z poniedział-

kowego poranka, z ponad 30 
potwierdzonych przypadków 
COVID-19 w województwie 
podlaskim, przeszło jedna trze-
cia przypada na Łomżę i powiat 
łomżyński. Z informacji (bar-
dzo zdawkowych ze względu na 
uszanowanie prywatności zain-
teresowanych osób) wynika, że 
w większości są to osoby "w sile 
wieku", które nie muszą być ho-
spitalizowane. Tylko w pojedyn-
czych przypadkach sygnalizowa-
ne jest, że osoba taka powróciła 
z zagranicy. 

To także na Ziemi Łomżyń-
skiej, a dokładniej w Piątnicy 
rozegrały się najbardziej dra-
matyczne wydarzenia związa-
ne z epidemią. Kilka dni temu 
chory, który bezmyślnie chodził 
z objawami zakażenia do ośrodka 
zdrowia, spowodował zamknię-
cie tej placówki  i "wysłał" na 
kwarantannę kilkadziesiąt osób. 
Niedługo potem okazało się, że 
chory jest jeden z pracowników 
Zespołu Szkolno - Przedszkol-
nego. Efektem stało się masowe 
(około 80 osób) pobieranie wy-
mazów do badań od osób, które 
miały z chorym kontakt.

Jak relacjonuje Polskie Radio 
Białystok, badanie było przepro-
wadzone w nietypowy sposób. 
Podobnie jak w Niemczech czy 
Stanach Zjednoczonych

"Każdy z nauczycieli pod-
jeżdżał swoim prywatnym sa-
mochodem, uchylał okienko, 
a pracownicy pogotowia i grupy 
Nadzieja z zachowaniem wszel-
kich środków ostrożności i bez-
pieczeństwa pobierało wymazy 
od pracowników. Mam nadzieję, 
iż wszystkie te wyniki będą ujem-
ne i nauczyciele zgodnie z zale-
ceniami pana premiera, w dniu 
ogłoszenia powrotu do szkoły 
będą opiekowali się dziećmi" - 
cytuje rozgłośnia wójta Artura 
Wierzbowskiego.

Pozostałe części wojewódz-
twa podlaskiego są w mniejszym 

stopniu dotknięte epidemią. Np. 
w powiecie zambrowskim do-
piero kilka dni temu pojawił się 
pierwszy przypadek zakażenia. 
Mimo stosunkowo niewielkiej na 
tle kraju grupy chorób, to jednak 
są to już tysiące osób poddanych 
kwarantannie i pod nadzorem 
epidemicznym Dobrą informa-
cją w niewesołej sytuacji jest uru-
chomienie przez Uniwersytet Me-
dyczny w Białymstoku drugiego 
w województwie laboratorium, 
które będzie wykonywać badania 
potwierdzające (bądź wykluczają-
ce) zakażenie koronawirusem. 

W Polsce, w poniedziałek 
rano, liczba chorych przekroczy-
ła 1900, 28 osób zmarło.       

  
Wspólnym głosem: Zostańmy w domu 

Dla powstrzymania epidemii 
koronawirusa kluczowe znacze-
nie ma ograniczenie możliwo-
ści jego rozprzestrzeniania się. 
Środki ochrony w pewnym stop-
niu spełniają swoje zadanie, ale 
znacznie bardziej przyjęcie rygo-
rów wyjątkowej sytuacji, a przede 
wszystkim ograniczenie kontak-
tów z innymi ludźmi. Bezprece-
densowy apel w tej sprawie  w tej 

sprawie wydali samorządowcy 
z województwa podlaskiego.

Pod dokumentem, który 
publikujemy, skierowanym do 
mieszkańców regionu podpisali 
się wszyscy członkowie Zarząd 
Województwa, czyli marszałek 
Artur Kosicki, wicemarszałko-
wie Marek Olbryś i Stanisław 
Derehajło oraz Wiesława Burnos 
i Marek Malinowski, prezydenci 
największych miast Tadeusz Tru-
skolaski z Białegostoku, Mariusz 
Chrzanowski z Łomży i Czesław 
Renkiewicz z Suwałk, starosto-
wie, burmistrzowie i wójtowie.       

Rząd wprowadza nowe ograniczenia
Premier Mateusz Morawiec-

ki poinformował o wprowadze-
niu nowych zasad bezpieczeń-
stwa w walce w koronawirusem. 
Najistotniejsza dotyczy ograni-
czenia w przemieszczaniu się. 
Zakaz wychodzenia z domu nie 
będzie dotyczył jednak dojaz-
du do pracy czy załatwiania nie-
zbędnych codziennych potrzeb 
takich jak zakup jedzenia, le-
karstw czy opieki nad bliskimi.

W ostatnich dniach rząd 
wprowadził zasady bezpieczeń-
stwa w związku z pandemią ko-
ronawirusa. Polska zdecydowa-
ła się na ograniczenie imprez 
masowych i działalności galerii 
handlowych, zawieszenie zajęć 
w szkołach oraz zamknięcie gra-
nic. Rozwój epidemii w Polsce 
i w Europie powoduje kolejne 
decyzje o zasadach bezpieczeń-
stwa.

Ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie 

będzie można się swobodnie 
przemieszczać poza celami by-
towymi, zdrowotnymi, zawodo-
wymi. Obostrzenie nie dotyczy 
więc:

• dojazdu do pracy. Jeśli je-
steś pracownikiem, prowadzisz 
swoją firmę, czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo dojechać do 
swojej pracy. Masz również pra-
wo udać się po zakup towarów 
i usług związanych ze swoją za-
wodową działalnością.

• wolontariatu.  Jeśli  działasz 
na rzecz walki z koronawirusem 
i pomagasz potrzebującym prze-
bywającym na kwarantannie lub 
osobom, które nie powinny wy-
chodzić z domu, możesz się prze-
mieszczać w ramach tej działal-
ności.

• załatwiania spraw niezbęd-
nych do życia codziennego.  Bę-
dziesz mógł się przemieszczać, 
aby zrobić niezbędne zakupy, 
wykupić lekarstwa, udać się do 
lekarza, opiekować się bliskimi, 
wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się bę-
dzie można jedynie w grupie do 
dwóch osób. Obostrzenie to nie 
dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi 
połowa miejsc siedzących

Środki publicznego trans-
portu zbiorowego nadal działa-
ją. Jednak w autobusie, tramwaju 
lub metrze tylko połowa miejsc 
siedzących może być zajęta. Je-
śli miejsc siedzących w pojeź-
dzie jest 70, to na jego pokładzie 
może znajdować się maksymal-
nie 35 osób.

Stan epidemii. Zostańmy w domu!
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Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba 
że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują tak-
że wszelkich zgromadzeń, spo-
tkań, imprez czy zebrań. Będziesz 
mógł się jednak spotykać z naj-
bliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie 
uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemiesz-
czaniu nie dotyczą również osób, 
które chcą uczestniczyć w wy-
darzeniach o charakterze religij-
nym. Tutaj jednak wprowadzo-
na została kolejna ważna zasada. 
W mszy lub innym obrzędzie 
religijnym nie będzie mogło 
uczestniczyć jednocześnie wię-
cej niż 5 osób – wyłączając z tego 
osoby sprawujące posługę.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do licz-

by osób nie dotyczą zakładów 
pracy. Należy jednak stosować 
w nich szczególnie ostre zalece-
nia Głównego Inspektora Sani-
tarnego w zakresie zachowania 
odległości pracowników, środ-
ków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal 
obowiązują

Mimo wprowadzanych 
zmian, w mocy pozostają wszyst-
kie dotychczasowe zakazy, czyli 
ograniczenie w działalności gale-
rii handlowych, działalności ga-
stronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiąz-
kowa 14-dniowa kwarantanna 
dla powracających zza granicy. 

Tarcza antykryzysowa 
uchwalona przez Sejm

Ochrona zatrudnienia, 
zmniejszenie obciążeń i zacho-
wanie płynności finansowej 
w firmach, to główne cele pakietu 
projektów ustaw, które składają 
się na tarczę antykryzysową. 

Przewiduje on m.in.: zwol-
nienie najmniejszych firm (do 9 
osób) ze składek do ZUS na od 
marca do maja, dotyczy to także 
samozatrudnionych z przycho-
dem do 3-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia, którzy opłacają 
składki tylko za siebie; świadcze-
nie "postojowe" w kwocie do ok. 2 
tys. zł przy umowach o dzieło lub 
umowach zleceniach czy agen-
cyjnych oraz samozatrudnionych 
o przychodzie poniżej 3-krotno-

ści przeciętnego wynagrodzenia; 
dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników – do wysokości 
40% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia i uelastycznienie 
czasu pracy dla firm w kłopotach.

Pakiet, który ma przeciwdzia-
łać gospodarczym skutkom pan-
demii koronawirusa, uchwalił 
Sejm. 

Na pakiet składają się: ustawa 
a zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (spe-
custawa); ustawa o zmianie usta-
wy o systemie instytucji rozwoju 
(PFR). A także projekt ustawy 
o udzielaniu pomocy publicznej 

w celu ratowania lub restruktu-
ryzacji przedsiębiorców (polity-
ka nowej szansy), który nie został 
jeszcze uchwalony.

Projekty ustaw opracowały: 
Ministerstwo Rozwoju; Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej; Ministerstwo Fi-
nansów; ZUS; PFR; KNF; MS; 
MSWiA, pod nadzorem KPRM 
i we współpracy z innymi mini-
sterstwami oraz instytucjami pu-
blicznymi.

Tarcza Antykryzysowa prze-
widuje m.in.:

zwolnienie mikrofirm do 9 
osób ze składek do ZUS na 3 
miesiące (marzec–maj) – zwol-
nienie dotyczy składek za przed-

siębiorcę i pracujące dla niego 
osoby; skorzystać mogą także sa-
mozatrudnieni z przychodem do 
3-krotności przeciętnego wyna-
grodzenia, którzy opłacają skład-
ki tylko za siebie;

• świadczenie postojowe 
w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zle-
ceniobiorców (umowa zlecenia, 
agencyjna, o dzieło) i samoza-
trudnionych o przychodzie poni-
żej 3-krotności przeciętnego wy-
nagrodzenia;

• dofinansowanie wyna-
grodzeń pracowników – do 
wysokości 40% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
i uelastycznienie czasu pracy – 
dla firm w kłopotach;  

• ochronę konsumentów 
w zakresie nadmiernego wzrostu 
cen i innych nieuczciwych prak-
tyk;

• czasowe zniesienie opłaty 
prolongacyjnej przy odraczaniu 
lub rozkładaniu na raty należno-
ści skarbowych i składkowych 
(ZUS);

• umożliwienie odliczenia od 
dochodu (przychodu) darowizn 
przekazanych na przeciwdziała-
nie COVID-19;

• korzystniejsze zasady rozli-
czania straty;

• wsparcie firm transporto-
wych przez ARP w refinansowa-
niu umów leasingowych;

• ułatwienia dla branży tury-
stycznej;

• umożliwienie sklepom – 
w niedziele objęte zakazem han-
dlu – przyjmowania towaru, roz-
ładowywania go oraz wykładania 
na półki;

Ciąg dalszy na str. 6
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• przedłużenie legalnego po-
bytu i zezwoleń na pracę dla ob-
cokrajowców;

• zwalnianie z naliczania kar 
umownych za – związane z epi-
demią – opóźnienia przy realiza-
cji przetargów;

• umożliwienie gminom od-
stąpienia od pobierania podatku 
od nieruchomości od firm, któ-
re przez epidemię koronawirusa 
utraciły płynność finansową;

• przedłużenie bankowych 
kredytów obrotowych, w opar-
ciu o dane finansowe na koniec 
2019;

• gwarancje de minimis 
z BGK;

• dopłaty BGK do odsetek;
• fundusze płynnościowe 

BGK, PFR i KUKE, w tym moż-
liwość uzyskania – przez średnie 
i duże firmy – z funduszu PFR 
Inwestycje podwyższenia kapi-
tału lub finansowania w postaci 
obligacji – łącznie o wartości 6 
mld zł.

Szczegóły wybranych rozwiązań

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze 
składek do ZUS przez 3 miesiące

Państwo przejmie na 3 mie-
siące (za marzec, kwiecień i maj 
br.) pokrycie składek do ZUS od 
mikrofirm zatrudniających do 9 
osób, założonych przed 1 lutego 
br. Zwolnienie dotyczy składek 
za przedsiębiorcę i pracujące 
dla niego osoby. Ze zwolnienia 
mogą skorzystać także samoza-
trudnieni z przychodem do 15 
681 zł (300% przeciętnego wy-
nagrodzenia), którzy opłacają 
składki tylko za siebie. Zwolnie-
nie dotyczy składek na ubezpie-
czenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fun-
dusz Solidarnościowy, FGŚP, 
FEP. Zarówno przedsiębiorca, 
jak i pracujące dla niego osoby 
zachowają prawo do świadczeń 
zdrowotnych i z ubezpieczeń 
społecznych za okres zwolnie-
nia ze składek. Łączny skutek dla 
finansów publicznych za 3 mie-
siące szacujemy na 9,5 mld zł, 
w tym 6,8 mld zł za mikrofirmy 
i 2,6 mld zł za samozatrudnio-
nych opłacających tylko swoje 
własne składki.

Świadczenie postojowe  
dla zleceniobiorców  
i samozatrudnionych

Wypłata przez ZUS świad-
czenia postojowego w związku 
z przestojem spowodowanym 
epidemią koronawirusa. Świad-
czenie co do zasady wynosi 
2080 zł (80% minimalnego wy-
nagrodzenia) i jest nieoskład-
kowane oraz nieopodatkowane. 

W przypadku zleceniobiorców, 
których przychód z umów cy-
wilnoprawnych nie przekracza 
1300 zł miesięcznie (50% mi-
nimalnego wynagrodzenia), 
świadczenie postojowe wyno-
si sumę wynagrodzeń z tytułu 
umów cywilnoprawnych. Z ko-
lei samozatrudnieni rozliczający 
się w formie karty podatkowej 
otrzymają świadczenie posto-
jowe w wysokości 1300 zł. Wa-
runkiem uzyskania świadczenia 
jest to, aby przychód w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złoże-
nia wniosku nie przekraczał 15 
681 zł (3-krotności prognozo-
wanego przeciętnego wynagro-
dzenia na 2020 r.). Poza tym 
rozpoczęcie działalności lub za-
warcie umowy musi nastąpić 
przed 1 lutego br. W przypadku 
osób samozatrudnionych przy-
chód w miesiącu poprzedza-
jącym miesiąc złożenia wnio-
sku musi spaść o co najmniej 
15% w stosunku do miesiąca 
poprzedniego. Nie trzeba za-
wieszać działalności, ale świad-
czenie przysługuje także samo-
zatrudnionym, którzy zawiesili 
ją po 31 stycznia br.

Dofinansowanie zatrudnienia
Pomoc ze środków FGŚP 

przysługuje przedsiębiorcy 
w okresie wprowadzonego przez 
przedsiębiorcę przestoju ekono-
micznego lub obniżonego wy-
miaru czasu, w przypadku spad-
ku obrotów gospodarczych:

• nie mniej niż o 15%, obli-
czony jako stosunek łącznych ob-
rotów w ciągu 2 kolejnych mie-
sięcy w okresie po 01.01.2020 r., 
do łącznych obrotów z analogicz-
nych 2 miesięcy z roku ubiegłego 
w następstwie wystąpienia CO-
VID 19, lub

• nie mniej niż o 25 %, ob-
liczony jako stosunek łącznych 
obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanego miesiąca w okresie 
po 01.01.2020 r.,  w porównaniu 

do obrotów z  miesiąca poprzed-
niego.

W związku ze spadkiem ob-
rotów gospodarczych w następ-
stwie wystąpienia koronawirusa, 
pracownikowi objętemu przesto-
jem ekonomicznym pracodawca 
wypłaca wynagrodzenie w wyso-
kości co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Dzię-
ki środkom z FGŚP pracodawca 
otrzyma dofinansowanie do wy-
nagrodzenia w okresie przestoju 
w wysokości 50% minimalnego 
wynagrodzenia plus składki na 
ubezpieczenia społeczne należ-
ne od pracodawcy od przyzna-
nych świadczeń, czyli 1 533,09   
zł, z uwzględnieniem wymiaru 
czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył 
wymiar czasu pracy w związku 
ze spadkiem obrotów gospodar-
czych w następstwie wystąpie-
nia koronawirusa, może obniżyć 
wymiar czasu pracy pracownika 
o 20%, nie więcej niż do 0,5 eta-
tu, z zastrzeżeniem, że wynagro-
dzenie nie może być niższe niż 
minimalne wynagrodzenie za 
pracę, z uwzględnieniem wymia-
ru czasu pracy. Przy tak obniżo-
nym wymiarze czasu pracy Fun-
dusz dofinansuje maksymalnie 
do wysokości 40% przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału ogła-
szanego przez Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego plus 
składki na ubezpieczenia spo-
łeczne należne od pracodaw-
cy od przyznanych świadczeń.  
tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysłu-
giwać będą przez łączny okres 
3 miesięcy przypadających od 
dnia złożenia wniosku o wypła-
tę świadczeń. Rada Ministrów 
może, w celu przeciwdziałania 
skutkom gospodarczym CO-
VID-19, w drodze rozporządze-
nia, przedłużyć ten okres, mając 
na względzie okres obowiązywa-
nia stanu zagrożenia epidemicz-

nego lub stanu epidemii oraz 
skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą być składane 
elektronicznie, do dyrektorów 
Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Uelastycznienie czasu pracy
Pracodawca dotknięty skut-

kami epidemii koronawirusa bę-
dzie mógł skrócić dobowy czas 
nieprzerwanego odpoczynku dla 
pracownika z obecnych 11 go-
dzin do 8 (z gwarancją oddania 
pracownikowi równoważnego 
odpoczynku w okresie 8 tygo-
dni), a tygodniowy czas takiego 
odpoczynku – z 35 do 32 godzin. 
W porozumieniu ze związkami 
zawodowymi albo – gdy nie ma 
związków – z przedstawiciela-
mi pracowników – będzie mógł 
też wydłużyć dobowy wymiar 
czas pracy do 12 godzin (równo-
ważny system czasu pracy) oraz 
okres rozliczeniowy do maksy-
malnie 12 miesięcy.

Rozliczenie całej tegorocznej straty 
w przyszłym roku

Umożliwienie podatni-
kom CIT i PIT, którzy pono-
szą negatywne konsekwencje 
COVID-19, odliczenia straty 
poniesionej w 2020 r., od docho-
du z działalności, uzyskanego 
w 2019 r. Warunek to osiągnię-
cie w 2020 r. – w porównaniu do 
2019 r. – przychodów niższych 
o co najmniej 50 proc..

Przedłużenie bankowych kredytów 
obrotowych

Umożliwienie obliczania 
zdolności kredytowej w oparciu 
o dane finansowe na koniec 2019 
r. Towarzyszyć temu będą reko-
mendacje w zakresie sposobu li-
czenia rezerw na kredyty. Sektor 
bankowy zadeklarował gotowość 
do przedłużenia kredytów obro-
towych przy zmianie regulacji. 
Rozwiązanie to umożliwia wy-
dłużenie kredytów obrotowych 
–  o wartości ok. 150 mld zł – dla 
sektora przedsiębiorstw.  

Przedłużenie legalnego pobytu 
i zezwoleń na pracę dla 
obcokrajowców

Wydłużenie wiz pobytowych 
i zezwoleń na pobyt czasowy cu-
dzoziemców. Wydłużenie terminu 
składania wniosków o udzielenie 
zezwoleń pobytowych, przedłuże-
nie wizy oraz przedłużenie pobytu 
w ramach ruchu bezwizowego, je-
żeli wypadałby w okresie stanu za-
grożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii. Wydłużenie z mocy pra-
wa okresów ważności zezwoleń 
na pobyt czasowy oraz wiz krajo-
wych (do 30 dni od dnia odwoła-
nia tego stanu).

Polityka nowej szansy
W sytuacji kryzysu makro-

ekonomicznego duża liczba firm 
może być zmuszona do restruk-
turyzacji. Zwłaszcza małe i śred-
nie firmy mają problem ze sku-
tecznym przejściem przez proces 
restrukturyzacji i wiele z nich 
kończy się upadłością lub likwi-
dacją. Dlatego możliwa będzie 
pomoc dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, które przecho-
dzą proces restrukturyzacji. Cel 
to ułatwienie im ponownego 
startu działalności gospodarczej. 
Rozwiązanie ma minimalizować 
przyszłe skutki gospodarcze pan-
demii.

Odroczenie niektórych obo-
wiązków, m.in.:

• Przesunięcie terminu płat-
ności zaliczek na podatek docho-
dowy od wypłacanych wynagro-
dzeń w marcu i kwietniu 2020 r. 
(do 1 czerwca 2020 r.).

• Przesunięcie obowiązku 
składania nowego pliku JPK_
VAT dla dużych firm (deklaracja 
wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 
1 lipca 2020 r.;

• Przesunięcie matrycy VAT 
z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;

• Przesunięcie obowiązku 
utworzenia Pracowniczych Pla-
nów Kapitałowych w średnich 
przedsiębiorstwach na 1 paź-
dziernika 2020 r.;

• Odroczenie do 13 lipca 
2020 r. obowiązku zgłoszenia 
informacji do Centralnego Re-
jestru Beneficjentów Rzeczywi-
stych (ustawa o przeciwdziałaniu 
praniu brudnych pieniędzy);

• Zwolnienie z podatku od 
czynności cywilnoprawnych 
(PCC) umowy pożyczki zawie-
ranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

• Wydłużenie terminu na 
złożenie informacji o cenach 
transferowych do 30 września 
2020 r.;

• Wydłużenie terminu na 
złożenie zawiadomienia o doko-
naniu zapłaty na rachunek nie-
zamieszczony w wykazie po-
datników VAT, o którym mowa 
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT 
(z 3-dniowego do 14-dniowego);

• Przesunięcie terminu wej-
ścia w życie rozwiązań prawnych 
dot. zrównania pozycji prawnej 
drobnych przedsiębiorców i kon-
sumentów z 1 czerwca 2020 r. na 
1 stycznia 2021 r.;

• odroczenie podatku od 
sprzedaży detalicznej do 1 stycz-
nia 2021 r.;

• możliwość odroczenia ter-
minu wykonania badań urządzeń 
technicznych, z zachowaniem 
możliwości eksploatacji przez 
maksymalny okres kolejnych 6 
miesięcy;

Stan epidemii. Zostańmy w domu!
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• wydłużenie okresu sporzą-
dzania dokumentów ewidencji 
odpadów w formie papierowej 
do 31 grudnia 2020 r.

Co to jest tarcza antykryzysowa?
Celem rządu w obliczu pan-

demii koronawirusa jest ochro-
na miejsc pracy i zapewnienie 
bezpieczeństwa finansowego 
oraz zdrowotnego naszych oby-
wateli i firm. Koszty związane 
z obecną sytuacją gospodarczą 
powinny być rozłożone pomię-
dzy sektor przedsiębiorstw, pra-
cowników, system finansowy 
i sektor publiczny w sposób so-
lidarny i adekwatny do możliwo-
ści, z dbałością o bezpieczeństwo 
wszystkich sfer życia społeczne-
go i gospodarczego w Polsce.

Osiągnięciu tego celu służyć 
ma właśnie tarcza antykryzyso-
wa. Szacowana całkowita war-
tość tego pakietu to co najmniej 
10% PKB.

Edukacja na odległość 
Do Wielkanocy (co najmniej) 

potrwa przymusowy okres  za-
mknięcia placówek oświato-
wych.  Decyzję ogłosił premier 
Mateusz Morawiecki, a szczegóły 
uregulowało rozporządzenie Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej. 
Przede wszystkim od 25 marca 
wszystkich uczniów obowiązuje 
edukacja na odległość.

Rozporządzenie reguluje jak 
oceniani mają być uczniowie, 
w jaki sposób nauczyciele powinni 
prowadzić lekcje, a także jaka ilość 
materiału powinna być zadawana 
uczniom. Nowe przepisy obowią-
zują  do 10 kwietnia 2020 roku.

Obowiązki organizacji edukacji na 
odległość spoczywają na dyrekto-
rach placówek oświatowych

"Rodziców proszę o wyrozu-
miałość i cierpliwość. Zdaję sobie 
sprawę z tego, ile trudu wkładają 
oni w wychowywanie i edukację 
swoich dzieci" - zaapelował mini-
ster Dariusz Piontkowski

Uczeń najważniejszy
Dyrektor ma obowiązek usta-

lić z nauczycielami tygodniowy 
zakres materiału dla poszczegól-
nych klas. Przy czym nauczycie-
le muszą wziąć pod uwagę, by nie 
obciążać nadmiernie uczniów za-
jęciami, a także uwzględnić moż-
liwości psychofizyczne dziecka. 
Dyrekcja ustala także formę kon-
taktu nauczycieli z rodzicami.

Dodatkowo ministerstwo 
zwraca uwagę, że w czasie nauki 
zdalnej dyrektor zobowiązany 
jest do tego, by pamiętać o za-
sadach bezpiecznego korzysta-
nia przez uczniów z urządzeń, za 
pomocą których będą oni kon-
taktować się z nauczycielem, ich 
dostępności, wieku uczniów oraz 
ich sytuacji rodzinnej.

MEN podaje, że zdalne na-
uczanie nauczyciele mogą reali-
zować wykorzystując dostępne 
i rekomendowane przez resort 
materiały przede wszystkim te 
dostępne na platformie www.
epodreczniki.pl oraz w paśmie 
programów edukacyjnych Tele-
wizji Publicznej i Polskiego Ra-
dia.

Najwięcej wątpliwości w na-
uczaniu zdalnym mieli rodzice 
uczniów klas I-III zdając sobie 
sprawę, że ich dzieci same nie 
opanują zadanego materiały. 
MEN zwrócił na to uwagę na-
kładając na nauczycieli obowią-
zek poinformowania rodziców 
o dostępnych materiałach, for-
mach i sposobach realizacji nauki 
w domu.

Platforma rozwiązaniem 
nauczania zdalnego

W rozporządzeniu MEN opi-
suje szczegółowo możliwości ko-
rzystania z platformy  i zachęca 
zarówno nauczycieli, jak i rodzi-
ców do korzystania z niej.

Zwraca uwagę, że rekomen-
dowana platforma nie wyma-
ga dodatkowego oprogramowa-
nia, a po zalogowaniu się na nią 
przez uczniów i nauczycieli moż-
liwa jest obserwacja postępów 
w nauce. Konta dla nauczycieli 
i uczniów może utworzyć dyrek-
tor placówki.

Ocenianie
Rozporządzenie nie podaje 

konkretnych wytycznych w kwe-
stii oceny uczniów. Ustaleniem, 
w jaki sposób uczniowie będą 
oceniani pozostawia w gestii dy-
rektorów współpracujących z na-
uczycielami.

Przedmioty zawodowe
Przedmioty zawodowe 

w szkołach średnich mają być 
realizowane na poziomie teore-
tycznym. Praktyczne zajęcia są 
dopuszczone, jeśli z programu 
nauczania zawodu wynika taka 
możliwość.

Ponadto rozporządzenie wpro-
wadza możliwość zmiany progra-
mu nauczania zawodu tak, by część 
zajęć w praktyce mogła być realizo-
wana w przyszłym roku szkolnym.
Praktyki zawodowe

Rozporządzenie wprowa-
dza możliwość realizacji prak-
tyk do końca roku szkolnego 
2019/2020. Natomiast pracow-
nicy uczący się w szkołach bran-
żowych I stopnia, po uzgodnieniu 
z pracodawcą, będą mogli reali-
zować zajęcia praktyczne albo do 
końca roku szkolnego, albo w ko-
lejnych latach. Przy czym praco-
dawcy nie stracą dofinansowania 
kosztów kształcenia.

Kształcenie ustawiczne
Jak podaje MEN ta forma 

kształcenia w zakresie teoretycz-
nym może być realizowana w for-
mie zdalnej. Jeśli chodzi o część 
praktyczną, będzie można ją uzu-
pełnić po otwarciu placówek.

Kształcenie specjalne
Jeśli chodzi o naukę zdalną 

uczniów z niepełnosprawnością, 
nauczyciele i specjaliści zosta-
ją zobowiązani do dostosowania 
metod pracy do potrzeb i moż-
liwości uczniów. W przypadku 
niepełnosprawności umysło-
wej w stopniu umiarkowanym, 
znacznym, a także głęboki, na-
uczyciel ma obowiązek poinfor-
mować rodziców, z jakich mate-
riałów do nauki mogą korzystać.

Praca nauczycieli
W okresie zamknięcia 

szkół nauczyciel nie ma obowiąz-
ku przebywania w miejscu pracy 
za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to 
niezbędne do realizacji naucza-
nia zdalnego z uczniami lub innej 
jego formy.

Godziny pracy nauczycie-
li w związku z realizacją eduka-
cji zdalnej, powinny być zgodne 

z tymi, które realizowali w czasie 
trwania dotychczasowego roku 
szkolnego. Przekroczenie ilości 
godzin będą rozliczane w ramach 
godzin ponadwymiarowych. Za 
nauczanie zdalne nauczycielom 
przysługuje wynagrodzenie w ta-
kiej wysokości, jak dotychczas.

Jeśli nauczyciele nie będą mo-
gli realizować nauczania zdalne-
go z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, ale będą pozostawać 
w gotowości do pracy otrzymają 
wynagrodzenie zasadnicze.

Pracownicy administracji i obsługi
W rozporządzeniu nie zabra-

kło informacji o pracownikach 
administracji i obsługi. Oni tak-
że objęci zostają ograniczeniem 
obowiązków wykonywanych 
na terenie placówki oświatowej. 
O formie ich pracy decyduje dy-
rektor.

Minister Dariusz Piontkow-
ski podkreśla, że obecny czas wy-
maga od wszystkich pełnej mobi-
lizacji i współpracy. 

- Rodziców proszę o wyro-
zumiałość i cierpliwość. Zda-
ję sobie sprawę z tego, ile trudu 
wkładają oni w wychowywanie 
i edukację swoich dzieci, szcze-
gólnie teraz, kiedy wielu z nich 
łączy swoją pracę zawodową ze 
wsparciem dzieci w zdalnej na-
uce – mówił i zaapelował do 
dyrektorów szkół i nauczycie-
li o zwrócenie szczególnej uwa-
gi na to, by nie obciążać zbyt-
nio pracą uczniów i uwzględnić 
ich możliwości psychofizyczne. 
Nauka na odległość jest dziś ko-
niecznością i stanowi dla nas 
wszystkich wyzwanie. Dziękuję 
za dotychczasowe wysiłki i ak-
tywność – powiedział minister 
Dariusz Piontkowski.
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- wysokie wynagrodzenie
- pakiet socjalny,  
dobre warunki pracy
CV - PROSIMY PRZESYLAC NA ADRES: 
praca@farmal.pl
lub tel.: +48 606-686-326

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA 
MAGAZYNOWEGO

- 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
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Wsparcia w wysokości 100 tysięcy zło-
tych udzielił Szpitalowi Wojewódzkie-
mu,  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego oraz Grupie Ratowni-
czej „Nadzieja” w Łomży samorząd po-
wiatu łomżyńskiego. Radni decydo-
wali o tym podczas sesji w ubiegłym 
tygodniu.

Radni uzasadnili uchwałę po-
trzebą działań mających na celu 
ograniczanie skutków zakażenia 
i zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się choroby. Zgodnie z ich decyzją: 
do szpitala trafi kwota 80 tys. zł na 
budowę śluz zabezpieczających; 
do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Łomży w kwocie 
12 tys. zł na środki dezynfekcyjne, 
odzież ochronną oraz paliwo do 
ambulansów i pojazdów ratowni-
czych; do Stowarzyszenia Pomo-
cy Rodzinom Grupie Ratowni-
czej „Nadzieja” w kwocie 8 tys. zł 
na środki dezynfekcyjne, odzież 
ochronną oraz paliwo do ambulan-
sów i pojazdów ratowniczych.

Ponadto Starosta Łomżyński 
Lech Marek Szabłowski poinfor-
mował o skierowaniu poprzez 
Konwent Starostów Wojewódz-
twa Podlaskiego do wszystkich 
powiatów z terenu województwa 
apelu o solidarne wsparcie finan-
sowe Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży.

Zjednoczone siły pomocy
Anna i Robert Lewandowscy, 

Dominika Kulczyk, Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy, sa-
morząd Łomży,  Anna i Robert 
Rytel, Stanisław Najda oraz setki 
innych wspierają szpital w Łom-
ży!

Rośnie fala pomocy dla pla-
cówek, które są na pierwszej 
linii frontu walki z epidemią, 
w tym szpitala w Łomży. Po-
magają lokalni przedsiębiorcy 
i znane osobistości świata wiel-
kich finansów oraz wielkiego 
sportu. Między innymi Domini-
ka Kulczyk, prezes Kulczyk Fo-
undation i przewodnicząca rady 
nadzorczej spółki Polenergia 
przekaże 20 mln zł. Anna i Ro-
bert Lewandowscy przekazali 4 
miliony zł na pomoc szpitalom 
jednoimiennym. Około 200 
000 zł trafi do szpitala w Łom-
ży. Również Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy wesprze 
szpital w Łomży. Fundacja prze-
kazała 20 milionów na zakup łó-
żek do intensywnej terapii.

Sprzęt ochrony indywidu-
alnej przekazali już wcześniej 
Anna i Robert Rytel -  właści-
ciele Ubojni Rytel w Podgórzu 
oraz Stanisław Najda z firmy So-
narol. 

Samochody  
dla szpitala

Dwa samochody osobowe zostały 
przekazane przez Bank PKO BP łom-
żyńskiemu szpitalowi.

To już kolejne pojazdy zaku-
pione na pomoc w walce z koro-
nawirusem. Tym razem wsparcie 
Grupy Kapitałowej PKO Banku 
Polskiego otrzymał Szpital Woje-
wódzki w Łomży. Auta będą słu-
żyły podczas transportu próbek 
do badań w kierunku SARS CO-
VID-19. Bank przekazał rów-

nież szpitalowi w Łomży maski 
ochronne. Przekazanie pojazdów 
odbyło się przed głównym wej-
ściem do szpitala, a kluczyki do 
nich odebrał pełniący obowiązki 
dyrektora szpitala Jacek Roleder

- Bardzo cieszę się, że w ra-
mach bezpośredniego wsparcia 
placówek szpitalnych możemy 
wesprzeć nasz lokalny Woje-
wódzki Szpital w Łomży. PKO 
Leasing przekazuje dwa samo-
chody osobowe marki Opel  In-
signia - mówi  dyrektor łomżyń-
skiego oddziału banku Wioletta 
Ryś.

Około 1200 maseczek ochronnych, 
uszytych przez Stowarzyszenie Mo-
tocyklistów Łomżyńskich Wild Dogs 
z materiału jaki zakupił łomżyński 
Ratusz, trafiło do Szpitala Wojewódz-
kiego im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Łomży. Personel walczący 
z koronawirusem otrzyma też przy-
łbice wytworzone na drukarkach 3D 
przez studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-
ści w Łomży oraz Politechniki Biało-
stockiej.

Akcję wytwarzania sprzę-
tu ochronnego zdecydowali się 
wesprzeć pracownicy i studen-
ciWydział Informatyki i Nauk 
o Żywnosci PWSIiP. Studenci 
Politechniki Białostockiej podję-
li także kilka dni temu podobną 
inicjatywę. 

- Pracownicy Szpitala MSWiA 
w Białymstoku oraz Szpitala Wo-
jewódzkiego w Łomży zwrócili 
się z prośbą o pomoc - wykonanie 
przyłbic ochronnych z wykorzy-
staniem druku 3D - opowiada dr 
hab. inż. Szczepan Piszczatowski, 
prof. PB,  dyrektor Instytutu Inży-
nierii Biomedycznej na Wydziale 
Mechanicznym Politechni-
ki Białostockiej -Sprawdzili-
śmy swoje możliwości. Oka-
zało się, że wykonanie takiej 
przyłbicy na naszych drukar-
kach 3D to aż 3 godziny. Szu-
kaliśmy sposobu zwiększenia 
efektywności naszych dzia-
łań, by skrócić czas produk-
cji. Postanowiliśmy zastąpić 
druk 3D ramki mocującej 
osłonę (czas wydrukowania 
1 sztuki to co najmniej 1 go-
dzina) montażem z użyciem 
prefabrykowanych elemen-
tów z tworzyw sztucznych 
(czas wykonania to ok. 10 
min.!).Przekazaliśmy pierw-
szych dziesięć egzemplarzy 
przyłbic Szpitalowi MSWiA 
w Białymstoku, już następne-
go dnia uzyskaliśmy akcepta-
cję projektu: nasze przyłbice 
sprawdzają się.

Szczepan Piszczatowski liczy, 
że przy zaangażowaniu pracow-
ników i maszyn na Wydziale Me-
chanicznym może wyproduko-
wać nawet 100 przyłbic w ciągu 
dnia. Warunek to zabezpieczenie 
materiałów i pieniędzy na ich za-
kup. 

-Mamy zabezpieczone mate-
riały na wykonanie 450 sztuk  - 
dodaje.

30 przyłbic odebrał już Szpi-
tal Wojewódzki w Łomży. 10 
przekazanych zostało do Uniwer-
syteckiego Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku. 

Maseczki od motocyklistów   
Na ręce pełniącego obo-

wiązki dyrektora Jacka Roledera 
przekazał je zastępca prezyden-
ta Andrzej Stypułkowski. Choć 
nie posiadają atestów, placówce 
przemianowanej w jednoimien-
ny szpital zakaźny, będą bardzo 
przydatne.

W sytuacji rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa masecz-
ki ochronne stały się towarem 
pierwszej potrzeby. - Każda ma-

seczka stanowi barierę ochronną. 
Będziemy mogli je wykorzystać 
dla personelu, który w danym 
momencie nie będzie w bezpo-
średnim kontakcie z chorym pa-
cjentem – tłumaczy dr Joanna 
Chilińska, p. o. zastępcy dyrekto-
ra szpitala.

Bawełniane maseczki, wielo-
krotnego użytku są szyte przez 
Stowarzyszenie Motocyklistów 
Łomżyńskich Wild Dogs z ma-
teriału jaki za ponad 5000 zł za-
kupił magistrat. - Wielokrotnie 
otrzymywaliśmy wsparcie ze 
strony miasta. W ten sposób 
chcemy się odwdzięczyć i soli-
daryzować się w tym trudnym 
dla nas wszystkich momencie – 
informuje Andrzej Kowalewski, 
właściciel zakładu krawieckiego 
i skarbnik stowarzyszenia.

Łącznie zostanie uszytych 
około 5000 maseczek. Dodat-
kowo miłośnicy jednośladów 
przekażą miastu 2500 sztuk, któ-
re uszyją ze środków własnych. 
Niezbędne zabezpieczenie w do-
bie pandemii otrzymają również 
osoby starsze posiadające Łom-

żyńską Kartę Seniora. W ich 
szycie w tzw. czynie społecz-
nym zaangażowali się także 
pracownicy łomżyńskiej 
oświaty i mieszkańcy miasta

W szycie maseczek dla 
seniorów zaangażowali się 
w tzw. czynie społecznym 
pracownicy łomżyńskich 
placówek oświatowych oraz 
uczestnicy Centrum Inte-
gracji Społecznej. Zostaną 
one dostarczone bezpośred-
nio do mieszkań seniorów 
m.in. przez wolontariuszy 
i strażników miejskich.

Podobne inicjatywy do-
tyczące maseczek podej-
mowane są także w innych 
ośrodkach województwa. 
Szyją je np. pracownicy 
Opery i Filharmonii Podla-
skiej oraz osadzeni w zakła-
dach karnych. 

Pomoc płynie do szpitala 

Przyłbice i maseczki 

Sekmisja. 
Kobiety 
rządzą!

Film podbił serca widzów, przyciągając do kin ponad 
12-milionową widownię, co do tej pory jest jednym z naj-
lepszych wyników w historii polskiego kina. 

Dziś „Seksmisja” z 1983 roku (!) wciąż jest popular-
na. Wiele bon motów nadal funkcjonuje: „Kopernik była 
kobietą”, „Ciemność, widzę ciemność”, „Kobieta mnie 
bije!”, „Liga rządzi, liga radzi, liga nigdy was nie zdradzi”.

Akcja filmu rozpoczyna się w sierpniu 1991 roku. 
Telewizja transmituje epokowy eksperyment. Maks i Al-
bert, dwaj śmiałkowie, dobrowolnie poddają się hiberna-
cji. Budzą się dopiero w roku 2044. Od opiekującej się 
nimi doktor Lamii dowiadują się, że w czasie ich snu wy-
buchła na Ziemi wojna nuklearna. Jednym z jej skutków 
było całkowite zniszczenie genów męskich, w związku 
z czym są obecnie prawdopodobnie jedynymi mężczy-
znami na planecie. Co innego z kobietami. Te dzięki par-
tenogenezie od dawna rodzą same dziewczynki. 

Maks i Albert są zszokowani. Niebawem wszakże 
uświadamiają sobie, że żyją w sterylnym, ulokowanym 
pod ziemią państwie. Na domiar złego stali się królikami 
doświadczalnymi w rękach ciekawych ich odmienności 
niewiast. 

Ich obecność budzi coraz większy niepokój Jej Eks-
celencji, pełniącej dyktatorską władzę w „nowym, wspa-
niałym świecie”. Wkrótce Maks i Albert pozbywają się 
reszty złudzeń. Odkrywają, że tak naprawdę znajdują się 
w więzieniu. Niewiele myśląc postanawiają wydostać się 
na wolność. Jednak straże Jej Ekscelencji nie śpią.

Reżyser takiego formatu to rzadkość. Juliusz Machul-
ski to niezwykle utalentowany artysta, a jego dzieła są nie 
tylko oryginalne, lecz również ponadczasowe. Jednym 
z takich obrazów jest właśnie „Seksmisja”.

Machulskiemu udało się połączyć potężny ładunek 
komizmu z satyrą na totalitaryzm i feminizm. Film jest 
„niebywale śmieszny, inteligentny, świetnie zagrany, ale 
z tezą, że świat rządzony przez kobiety to piekło”.

W Polsce był powszechnie odczytywany jako alego-
ria komunistycznych rządów, ukazywał świat łudząco 
podobny do Polski okresu stanu wojennego, w którym 
nasilona była indoktrynacja oraz zakłamane przedstawia-
nie rzeczywistości.

„Seksmisja” zaskakuje znakomitymi dialogami i mi-
strzowsko skonstruowanym scenariuszem. Osobnym za-
gadnieniem jest aktorstwo, świetne, czasem groteskowe, 
a nawet karykaturalne. Zwraca uwagę fenomenalna rola 
Jerzego Stuhra jako rubasznego Maksa i kontrastująca 
z nią kreacja Olgierda Łukaszewicza jako mimozowatego 
Alberta. Pierwotnie w roli Maksa Machulski zamierzał 
obsadzić Jana Englerta, który mógłby „stworzyć fajny 
duet z Olgierdem Łukaszewiczem”. Jednakże reżyser 
potrzebował kontrastu, gdyż jego zdaniem „jeden z bo-
haterów powinien być fajtłapą, a drugi cwaniakiem”. Dla-
tego w ramach kontrapunktu dla postaci Łukaszewicza 
w Maksa wcielił się Jerzy Stuhr. Żona Machulskiego, Bo-
żena Stryjkówna, otrzymała rolę Lamii. 

Trudno wreszcie nie wspomnieć o wizualno-erotycz-
nych walorach filmu, narzucanych przez tematykę i tytuł. 
Machulski wiedział, jak przyciągnąć męską widownię, 
obficie eksponując piękno kobiecego ciała. I choć golizna 

pojawia się na ekranie dość często, nikogo to nie gorszy, 
tyle tu humoru, bezpretensjonalności i błazenady. 

Po specjalnym pokazie „Seksmisji” w Minneapolis 
w 1984 roku feministki orzekły, że film powinien być 
zabroniony, bo jego wymowa jest „antyfeministyczna, 
faszystowska, szowinistyczna i seksistowska”. Machulski 
tłumaczył później w wywiadzie dla Polskiego Radia, iż 
tamtejsze feministki „nie odebrały tego filmu jako krytyki 
ustroju totalitarnego. Dla nich była to opowieść o wyż-
szości mężczyzn nad kobietami”.

Pewnie nie wiesz...
„Seksmisja” została pierwotnie zaplanowana jako ko-

produkcja polsko-czechosłowacka, więc do ekipy Machul-
skiego dołączył czeski scenarzysta Pavel Hajny. Jednak Czesi 
ze studia Barrandov odrzucili propozycję współpracy, gdyż 
planowany czas akcji – rok 2044 – oznaczał dla nich zbyt 
szybki koniec komunizmu. 

Pomiędzy reżyserem a cenzorem rozgorzał spór o scenę, 
w której miała zostać wypowiedziana kwestia „paszporty 
proszę”. Według scenariusza miała on paść w języku cze-
skim, ale cenzor się sprzeciwił. Ostatecznie urzędnik zgodził 
się na język niemiecki, zastrzegając, że musi to być „zachod-
nioniemiecki”.

Już po premierze filmu, pierwotnie dopuszczony frag-
ment, gdy Maks mówi: „Kierunek: wschód. Tam musi być ja-

kaś cywilizacja!”, który stanowił aluzję do zależności władz 
PRL od ZSRR, ze względu na wybuchy śmiechu wśród pol-
skiej widowni został usunięty z kopii skierowanych do kin. 
Tego powiedzenia nie było w scenariuszu. Machulski wymy-
ślił je dopiero na planie zdjęciowym, podczas filmowania.

Sceny podziemne kręcono w kopalni soli w Wieliczce. 
Juliusz Machulski wraz z Ryszardem Zatorskim napisa-

li scenariusz kontynuacji „Seksmisji”. Akcja rozgrywać się 
miała 20 lat po wydarzeniach z filmu, lecz scenariusz, z któ-
rego Machulski nie był zadowolony, spoczął w jego sejfie.

W ZSRR film ocenzurowano, skrócono aż o 40 minut 
i puszczono pod zmienionym tytułem „Nowe amazonki”. 
Mimo to również i tam okazał się sukcesem, gromadząc nie-
mal 40-milionową widownię. Film trafił do ZSRR, ponieważ 
wcześniej obejrzał go Michaił Gorbaczow, któremu bardzo 
się spodobał.

Na jednym z największych anglojęzycznych portali fil-
mowych, IMDb, „Seksmisja” zajmuje jedno z czołowych 
miejsc w rankingu „Najlepszych filmów science fiction”

Film kosztował 70 milionów złotych, jak później komen-
tował Machulski, tyle co pięć „Vabanków” (który nakręcił 
trzy lata wcześniej).

Seksmisja
Polsat piątek 20.00, niedziela 15.10

HALO TV NA WEEKEND 3–5.04



9koronawirus raport

Sekmisja. 
Kobiety 
rządzą!

Film podbił serca widzów, przyciągając do kin ponad 
12-milionową widownię, co do tej pory jest jednym z naj-
lepszych wyników w historii polskiego kina. 

Dziś „Seksmisja” z 1983 roku (!) wciąż jest popular-
na. Wiele bon motów nadal funkcjonuje: „Kopernik była 
kobietą”, „Ciemność, widzę ciemność”, „Kobieta mnie 
bije!”, „Liga rządzi, liga radzi, liga nigdy was nie zdradzi”.

Akcja filmu rozpoczyna się w sierpniu 1991 roku. 
Telewizja transmituje epokowy eksperyment. Maks i Al-
bert, dwaj śmiałkowie, dobrowolnie poddają się hiberna-
cji. Budzą się dopiero w roku 2044. Od opiekującej się 
nimi doktor Lamii dowiadują się, że w czasie ich snu wy-
buchła na Ziemi wojna nuklearna. Jednym z jej skutków 
było całkowite zniszczenie genów męskich, w związku 
z czym są obecnie prawdopodobnie jedynymi mężczy-
znami na planecie. Co innego z kobietami. Te dzięki par-
tenogenezie od dawna rodzą same dziewczynki. 

Maks i Albert są zszokowani. Niebawem wszakże 
uświadamiają sobie, że żyją w sterylnym, ulokowanym 
pod ziemią państwie. Na domiar złego stali się królikami 
doświadczalnymi w rękach ciekawych ich odmienności 
niewiast. 

Ich obecność budzi coraz większy niepokój Jej Eks-
celencji, pełniącej dyktatorską władzę w „nowym, wspa-
niałym świecie”. Wkrótce Maks i Albert pozbywają się 
reszty złudzeń. Odkrywają, że tak naprawdę znajdują się 
w więzieniu. Niewiele myśląc postanawiają wydostać się 
na wolność. Jednak straże Jej Ekscelencji nie śpią.

Reżyser takiego formatu to rzadkość. Juliusz Machul-
ski to niezwykle utalentowany artysta, a jego dzieła są nie 
tylko oryginalne, lecz również ponadczasowe. Jednym 
z takich obrazów jest właśnie „Seksmisja”.

Machulskiemu udało się połączyć potężny ładunek 
komizmu z satyrą na totalitaryzm i feminizm. Film jest 
„niebywale śmieszny, inteligentny, świetnie zagrany, ale 
z tezą, że świat rządzony przez kobiety to piekło”.

W Polsce był powszechnie odczytywany jako alego-
ria komunistycznych rządów, ukazywał świat łudząco 
podobny do Polski okresu stanu wojennego, w którym 
nasilona była indoktrynacja oraz zakłamane przedstawia-
nie rzeczywistości.

„Seksmisja” zaskakuje znakomitymi dialogami i mi-
strzowsko skonstruowanym scenariuszem. Osobnym za-
gadnieniem jest aktorstwo, świetne, czasem groteskowe, 
a nawet karykaturalne. Zwraca uwagę fenomenalna rola 
Jerzego Stuhra jako rubasznego Maksa i kontrastująca 
z nią kreacja Olgierda Łukaszewicza jako mimozowatego 
Alberta. Pierwotnie w roli Maksa Machulski zamierzał 
obsadzić Jana Englerta, który mógłby „stworzyć fajny 
duet z Olgierdem Łukaszewiczem”. Jednakże reżyser 
potrzebował kontrastu, gdyż jego zdaniem „jeden z bo-
haterów powinien być fajtłapą, a drugi cwaniakiem”. Dla-
tego w ramach kontrapunktu dla postaci Łukaszewicza 
w Maksa wcielił się Jerzy Stuhr. Żona Machulskiego, Bo-
żena Stryjkówna, otrzymała rolę Lamii. 

Trudno wreszcie nie wspomnieć o wizualno-erotycz-
nych walorach filmu, narzucanych przez tematykę i tytuł. 
Machulski wiedział, jak przyciągnąć męską widownię, 
obficie eksponując piękno kobiecego ciała. I choć golizna 

pojawia się na ekranie dość często, nikogo to nie gorszy, 
tyle tu humoru, bezpretensjonalności i błazenady. 

Po specjalnym pokazie „Seksmisji” w Minneapolis 
w 1984 roku feministki orzekły, że film powinien być 
zabroniony, bo jego wymowa jest „antyfeministyczna, 
faszystowska, szowinistyczna i seksistowska”. Machulski 
tłumaczył później w wywiadzie dla Polskiego Radia, iż 
tamtejsze feministki „nie odebrały tego filmu jako krytyki 
ustroju totalitarnego. Dla nich była to opowieść o wyż-
szości mężczyzn nad kobietami”.

Pewnie nie wiesz...
„Seksmisja” została pierwotnie zaplanowana jako ko-

produkcja polsko-czechosłowacka, więc do ekipy Machul-
skiego dołączył czeski scenarzysta Pavel Hajny. Jednak Czesi 
ze studia Barrandov odrzucili propozycję współpracy, gdyż 
planowany czas akcji – rok 2044 – oznaczał dla nich zbyt 
szybki koniec komunizmu. 

Pomiędzy reżyserem a cenzorem rozgorzał spór o scenę, 
w której miała zostać wypowiedziana kwestia „paszporty 
proszę”. Według scenariusza miała on paść w języku cze-
skim, ale cenzor się sprzeciwił. Ostatecznie urzędnik zgodził 
się na język niemiecki, zastrzegając, że musi to być „zachod-
nioniemiecki”.

Już po premierze filmu, pierwotnie dopuszczony frag-
ment, gdy Maks mówi: „Kierunek: wschód. Tam musi być ja-

kaś cywilizacja!”, który stanowił aluzję do zależności władz 
PRL od ZSRR, ze względu na wybuchy śmiechu wśród pol-
skiej widowni został usunięty z kopii skierowanych do kin. 
Tego powiedzenia nie było w scenariuszu. Machulski wymy-
ślił je dopiero na planie zdjęciowym, podczas filmowania.

Sceny podziemne kręcono w kopalni soli w Wieliczce. 
Juliusz Machulski wraz z Ryszardem Zatorskim napisa-

li scenariusz kontynuacji „Seksmisji”. Akcja rozgrywać się 
miała 20 lat po wydarzeniach z filmu, lecz scenariusz, z któ-
rego Machulski nie był zadowolony, spoczął w jego sejfie.

W ZSRR film ocenzurowano, skrócono aż o 40 minut 
i puszczono pod zmienionym tytułem „Nowe amazonki”. 
Mimo to również i tam okazał się sukcesem, gromadząc nie-
mal 40-milionową widownię. Film trafił do ZSRR, ponieważ 
wcześniej obejrzał go Michaił Gorbaczow, któremu bardzo 
się spodobał.

Na jednym z największych anglojęzycznych portali fil-
mowych, IMDb, „Seksmisja” zajmuje jedno z czołowych 
miejsc w rankingu „Najlepszych filmów science fiction”

Film kosztował 70 milionów złotych, jak później komen-
tował Machulski, tyle co pięć „Vabanków” (który nakręcił 
trzy lata wcześniej).

Seksmisja
Polsat piątek 20.00, niedziela 15.10
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Sensacyjny. Były przestępca Charly od trzech lat wiedzie 

spokojne życie męża i ojca. Sielankę przerywa tragiczne 

zdarzenie – mężczyzna budzi się na podziemnym 

parkingu w Marsylii z dwudziestoma dwiema kulami 

w ciele. Cudem udaje mu się przeżyć. Komu zależy na jego 

śmierci? 

Milion sposobów jak zginąć 
na Zachodzie

TVN7 piątek 22.00

Komedia. Albert to tchórzliwy nieudacznik, który próbuje 

odzyskać ukochaną Louise. Dziewczyna porzuciła go, 

by związać się z przedsiębiorcą Foyem. W miasteczku 

pojawia się piękna, świetnie władająca bronią Anna, 

która postanawia pomóc Albertowi przygotować się do 

pojedynku z rywalem.

Skarb narodów
TV Puls sobota 20.00, niedziela 15.20

Dobry film przygodowy. Opanowany obsesją poszukiwacz 

skarbów Ben Gates stara się rozszyfrować stare 

wskazówki, które mogą zaprowadzić go do legendarnego 

skarbu templariuszy. Najbardziej kasowy film w karierze 

Nicolasa Cage’a.

Osadzony
Stopklatka sobota 20.00

Dramat kryminalny. Frank odsiaduje karę więzienia. 

Do końca pozostało mu sześć miesięcy. Zostaje nagle 

przeniesiony do zakładu, z którego niegdyś uciekł. 

Dyrektor placówki stawia sobie za punkt honoru złamanie 

Franka.

Święci i żołnierze
TV6 niedziela 23.00

Podczas ofensywy w Ardenach Niemcy biorą do niewoli 

amerykańskich żołnierzy. Kilku udaje się uciec. Bez 

broni, pożywienia i ochrony przed mrozem ich szanse na 

przeżycie nie są jednak duże. Walczą o przetrwanie na 

tyłach wroga, próbując jednocześnie przedostać się na 

terytorium aliantów.

Starsza 
pani musi 
zniknąć Bardzo  

czarna 
komedia

Starsza pani musi zniknąć
Stopklatka sobota 16.20

Życie to nie bajka, a miła starsza pani 
może być wcieleniem zła. 

Wydaje się, że Alex i Nancy mają wszystko. Obo-
je są młodzi, atrakcyjni i osiągnęli zawodowy sukces. 
I wydaje się, że właśnie spełnia się ich kolejne marze-
nie – mieszkanie w starej kamienicy na nowojorskim 
Brooklynie. Apartament jest duży, wygodny, klima-
tyczny, ma bibliotekę i kominek. Lecz jest także są-
siadka zajmująca mieszkanie powyżej. Obecność 
prawie stuletniej pani Connelly nie cieszy nowych 
nabywców, ale staruszka jest sympatyczna, no i za-
pewne niewiele jej już życia zostało... 

Wkrótce jednak Alex i Nancy przekonują się, jak 
mylne może być pierwsze wrażenie. Pani Connelly 

to bardzo aktywna seniorka, która doskonale wie, jak 
uprzykrzyć życie młodej parze. Udręczeni bohatero-
wie zaczynają snuć plan pozbycia się starszej pani... 

Czarna komedia w gwiazdorskiej obsadzie. 
W rolach głównych wystąpili Ben Stiller i Drew Bar-
rymore – aktorzy znani i lubiani, również za swoje 
kreacje komediowe. 

Pewnie nie wiesz...
W 1965 roku we Francji pewien prawnik zgodził 

się płacić 500 dolarów miesięcznie za apartament za-
mieszkały przez 90-letnią kobietę. Po jej śmierci mógł 
odziedziczyć dom. Babcia dożyła wieku 122 lat i była 
najstarszą kobietą na świecie. Zmarła w roku 1997, rok 
po śmierci prawnika, który dożył 77 lat.



będzie się działo
Blow

Sex, drugs  
and rock’n’roll

Ten scenariusz napisało życie. Johnny Depp wcie-
lił się w postać George'a Junga, człowieka, który, jak 
nikt inny, zmienił oblicze Stanów Zjednoczonych. 
Odkrył przed nimi w latach 70. i 80. „cudowny” świat 
kokainy.

Jung nie chce jak jego ojciec ciężko pracować za nie-
wielkie pieniądze, które nigdy nie wystarczały matce. Wy-
jeżdża do Kalifornii, będącej wówczas mekką hippisów, 
gdzie handel marihuaną staje się dla niego źródłem łatwe-
go i szybkiego zarobku. Stopniowo wraz z przyjaciółką 
rozkręca interes na imponującą skalę. 

Aresztowanie i wyrok tylko pozornie przerywają jego 
dobrą passę, bo w więzieniu nawiązuje kontakty, jakie po-
zwolą mu przerzucić się na znacznie bardziej dochodowy 
biznes – import kokainy. Po wyjściu na wolność jedzie do 
Kolumbii, gdzie rozpoczyna współpracę z Pablem Esco-

barem (Cliff Curtis), która przynosi mu prawdziwą for-
tunę. Poznaje też piękną Mirthę (Penelope Cruz), która 
zostaje jego żoną i wspólniczką.

Pewnie nie wiesz...
Na lotnisku, kiedy w 1976 roku George wraca z Kartege-

ny, widzimy dwóch pasażerów z walizkami na kółeczkach. 
Taką konstrukcję z teleskopową długą rączką wymyślił do-
piero w 1989 roku pilot Northwest Airlines, BobPlath.

Do scen zażywania kokainy używano mleka w proszku.
Johnny Depp odwiedził kilka razy George'a Junga, który 

do 2 czerwca 2014 roku przebywał w więzieniu.
Prawdziwy George Jung obejrzał „Blow" w więzieniu 

(premiera 2001 rok). Ostatnie pół godziny płakał.
Reżyser Ted Demme zmarł niecały rok po premierze, 

grając w koszykówkę. Test wykazał w jego organizmie... ko-
kainę.

Blow to w slangu marihuana 

Blow
TV4 niedziela 22.55

Umysł przestępcy

Dorwać hakera
Agent CIA, Bill Pope, wykonuje w Londynie ważne 

i niebezpieczne zadanie. Tropi groźnego hakera, którego 
działania mogą doprowadzić do najgorszego z możliwych 
scenariusza – wywołania III wojny światowej. Misja koń-
czy się niepowodzeniem, a szpieg znajduje się w stanie 
śmierci klinicznej. 

Dyrektor CIA, Quaker Wells, chce doprowadzić 
zadanie do końca i za wszelką cenę próbuje odzyskać 
informacje, które posiadał Pope. W tym celu korzysta 

z innowacyjnego eksperymen-
tu przeszczepienia psychiki, 
wspomnień oraz zdolności innej 
osobie. Wybór pada na krymina-
listę Jericho Stewarta, który po 
uszkodzeniu płatu mózgu, jest 
bezwzględnym socjopatą. Za-
bieg przeprowadzony przez dok-
tora Franksa ma nieoczekiwane 
skutki. Przestępca zdobywa nie 

tylko pamięć i umiejętności agenta, ale także... empatię! 
Niestabilny emocjonalnie kryminalista jest ostatnią na-
dzieją na sukces misji i uratowanie społeczeństwa. 

Sprawa okazuje się być jednak bardziej skompliko-
wana... 

To znakomity film akcji z udziałem największych 
gwiazd światowego kina (Kevin Costner, Gary Oldman, 
Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds). Film trzyma w napię-
ciu od początku do ostatnich sekund. Mnogość zaskaku-
jących zwrotów akcji sprawi, że fani gatunku z pewnością 
będą zadowoleni!

Pewnie nie wiesz...
Podczas sekwencji operacji medycznej użyto manekina, 

nie jest to Ryan Reynolds. Nagranie trwało dwa dni, dla akto-
ra byłoby meczące (siedzenie nieruchomo w fotelu), dla pro-
ducentów droższe.

Podczas transferu umysłu, funkcje życiowe dwóch pa-
cjentów są monitorowane przez system Mindray. Mindray 
Medical International jest największym producentem sprzętu 
medycznego w Chinach i produkuje urządzenia do monitoro-
wania pacjentów i podtrzymywania życia.

Umysł przestępcy 
TV Puls piątek 22.15

Prawo Bronksu

Podziwiany 
gangster

Bohaterem filmu jest dorastający chło-
piec, Calogero zafascynowany burzliwym 
życiem miejscowych mafiosów. Postacią 
wzbudzającą jego podziw jest Sonny, który 
dzięki swym kontaktom trzęsie całą dziel-
nicą. Pewnego dnia Calogero widzi uliczną 
bójkę z udziałem Sonnego, w której ginie 
człowiek.

Jako jedyny świadek zdarzenia Caloge-
ro musi zidentyfikować sprawcę, ale pod-
czas przesłuchana dziewięciolatek z premedytacją po-
stanawia zatrzymać prawdziwą wersję wydarzeń dla 
siebie, ratując tym samym mafijnego bossa z opresji. 
Tak zaczyna się ich wieloletnia znajomość.

Przez wiele lat Calogero będzie nieustannie po-
równywał styl życia Sonnego ze skromną egzystencją 
swojego ojca (w tej roli Robert De Niro) usiłującego 
wpoić synowi uczciwość i zamiłowanie do pracy. Do-

rastając w cieniu dwóch silnych osobowości, Caloge-
ro stopniowo staje się mężczyzną i uczy się wybierać.

Pewnie nie wiesz...
Autorem scenariusza jest Chazz Palminteri, który 

zagrał w filmie gangstera Sonny'ego. Wychowywał się 
w podejrzanej dzielnicy i jak sam przyznaje 
prawdopodobnie wmieszałby się w ciemne in-
teresy, gdyby nie aktorstwo.

Kilka wytwórni zwróciło się do Palminteri 
z prośbą o zakup praw do filmu, jedna ofero-
wała nawet milion dolarów, ale Palminteri od-
mówił, chciał sam napisać scenariusz i zagrać 
rolę Sonny'ego. Żadna wytwórnia na to nie 
przystała. Robert De Niro zaoferował spełnie-
nie wszystkich warunków Palminteri, o ile on 
sam będzie reżyserować i grać Lorenzo. Pal-

minteri zgodził się.
Kathrine Narducci przyprowadziła swojego 9-let-

niego syna na przesłuchanie do roli młodego Calogero. 
Kiedy dowiedziała się, że rola matki Calogero również 
jest dostępna, spytała, czy może zostać przesłuchana i... 
dostała rolę.

Prawo Bronksu
Nowa TV sobota 22.00

Francuski pocałunek

Lot po miłość
Opowieść o Amerykance w Paryżu, która decy-

duje się wymienić nielojalnego narzeczonego na lep-
szy, francuski, model.

Do Francji Kate (Meg Ryan) trafia w ślad za swo-
im narzeczonym Charliem (Timothy Hutton). Nie 
jest to jednak romantyczne spotkanie kochanków 
– Charlie podczas podróży służbowej do Paryża za-
kochał się w długonogiej Francuzce, po czym pijany 
zerwał z Kate przez telefon. Dziewczyna nie może się 
jednak z tym pogodzić. Wsiada więc do samolotu do 
Paryża (choć panicznie boi się latać) i rusza na poszu-
kiwania niewiernego. 

W samolocie jednak stanie się coś, co zmieni 
całe jej życie. Na miejscu obok usiądzie sympatyczny 
Francuz Luc (Kevin Klein), który będzie Kate trochę 

irytował, przemyci w jej bagażu skradziony naszyj-
nik, aż w końcu wyleczy ją z beznadziejnej miłości do 
Charliego.

Pewnie nie wiesz...
Autor scenariusza, Adam Brooks zagrał w filmie 

epizod: pasażera, który zdejmuje buty, gdy Kate po raz 
pierwszy wsiada do samolotu do Paryża.

Rola Lucka była pierwotnie przeznaczona dla fran-
cuskiego aktora Gérarda Depardieu.

Francuski pocałunek
Stopklatka piątek 20.00
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Sensacyjny. Były przestępca Charly od trzech lat wiedzie 

spokojne życie męża i ojca. Sielankę przerywa tragiczne 
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Komedia. Albert to tchórzliwy nieudacznik, który próbuje 

odzyskać ukochaną Louise. Dziewczyna porzuciła go, 

by związać się z przedsiębiorcą Foyem. W miasteczku 

pojawia się piękna, świetnie władająca bronią Anna, 

która postanawia pomóc Albertowi przygotować się do 

pojedynku z rywalem.

Skarb narodów
TV Puls sobota 20.00, niedziela 15.20

Dobry film przygodowy. Opanowany obsesją poszukiwacz 

skarbów Ben Gates stara się rozszyfrować stare 

wskazówki, które mogą zaprowadzić go do legendarnego 

skarbu templariuszy. Najbardziej kasowy film w karierze 

Nicolasa Cage’a.

Osadzony
Stopklatka sobota 20.00

Dramat kryminalny. Frank odsiaduje karę więzienia. 

Do końca pozostało mu sześć miesięcy. Zostaje nagle 

przeniesiony do zakładu, z którego niegdyś uciekł. 

Dyrektor placówki stawia sobie za punkt honoru złamanie 

Franka.

Święci i żołnierze
TV6 niedziela 23.00

Podczas ofensywy w Ardenach Niemcy biorą do niewoli 

amerykańskich żołnierzy. Kilku udaje się uciec. Bez 

broni, pożywienia i ochrony przed mrozem ich szanse na 

przeżycie nie są jednak duże. Walczą o przetrwanie na 

tyłach wroga, próbując jednocześnie przedostać się na 

terytorium aliantów.
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Starsza pani musi zniknąć
Stopklatka sobota 16.20

Życie to nie bajka, a miła starsza pani 
może być wcieleniem zła. 

Wydaje się, że Alex i Nancy mają wszystko. Obo-
je są młodzi, atrakcyjni i osiągnęli zawodowy sukces. 
I wydaje się, że właśnie spełnia się ich kolejne marze-
nie – mieszkanie w starej kamienicy na nowojorskim 
Brooklynie. Apartament jest duży, wygodny, klima-
tyczny, ma bibliotekę i kominek. Lecz jest także są-
siadka zajmująca mieszkanie powyżej. Obecność 
prawie stuletniej pani Connelly nie cieszy nowych 
nabywców, ale staruszka jest sympatyczna, no i za-
pewne niewiele jej już życia zostało... 

Wkrótce jednak Alex i Nancy przekonują się, jak 
mylne może być pierwsze wrażenie. Pani Connelly 

to bardzo aktywna seniorka, która doskonale wie, jak 
uprzykrzyć życie młodej parze. Udręczeni bohatero-
wie zaczynają snuć plan pozbycia się starszej pani... 

Czarna komedia w gwiazdorskiej obsadzie. 
W rolach głównych wystąpili Ben Stiller i Drew Bar-
rymore – aktorzy znani i lubiani, również za swoje 
kreacje komediowe. 

Pewnie nie wiesz...
W 1965 roku we Francji pewien prawnik zgodził 

się płacić 500 dolarów miesięcznie za apartament za-
mieszkały przez 90-letnią kobietę. Po jej śmierci mógł 
odziedziczyć dom. Babcia dożyła wieku 122 lat i była 
najstarszą kobietą na świecie. Zmarła w roku 1997, rok 
po śmierci prawnika, który dożył 77 lat.



Ziemia Łomżyńska     tu wiele się dzieje

Dąbrowski Kozłowski Chojnowski 
Kamiński Brzoza Chojka Gałązka 
Jankowski Szymański Zieliński Żelazny 
Modzelewski Wądołowski Kowalewski 
Grzymała Jemielity Kołakowski Cholewicki 
Makowski Malinowski Chrzanowski 
Korytkowski Wiśniewski Karwowski 
Sokołowski Piotrowski Borawski 
Mieczkowski Cwalina Rutkowski 
Kalinowski Rogowski Mierzejewski 
Konopko//Konopka Dardziński 

Jastrzębski Kossakowski Kosakowski 
Milewski Just Chludziński Zarzecki 

Bursztyn Witkowski Zajkowski 
Zakrzewski Łada Niksa Boguski 

Pogroszewski Śmiarowski Bazydło  
Blusiewicz Sierzputowski Bronowicz

„(…) aby drogę mierzyć przyszłą, 
trzeba-ć koniecznie pomnieć, 
skąd się wyszło!”

CYPRIAN KAMIL NORWID

Nazwy osobowe, które są prezen-
towane w drukowanej poniżej kolejnej 
części słownika historycznych nazwisk 
łomżyńskich, to elementy systemu na-
zewniczego Łomży i dawnej ziemi łom-
żyńskiej. Są to więc nazwiska histo-
ryczne, czyli te których nosiciele byli 
protoplastami współczesnych miesz-
kańców terenu północno-wschodniego 
Mazowsza. Pośród takich nazwisk jest 
między innymi znany w naszym mieście 
antroponim Kulesza. Łączy się on z na-
zwą miejscową:

Kulesze (pierwsza wzmianka o tej 
miejscowości pochodzi z roku 1431). 
Znane są Kulesze-Litewka, Kulesze-Po-
dawce, Kulesze-Podlipne jako wsie szla-
checkie i szlach.-włośc., w gminie Kulesze 
Kościelne, pow. Wys. Maz. Kulesze  opi-
suje się jako nazwę rodową pochodzącą 
od nazwy osobowej Kulesza (SSNO III 
191); Kulesz : kulesz ‘mamałyga’ ap. ku-
lesz ‘mamałyga’ (za: SEM cz. 1, s. 135).

W źródłach czytamy:
„Przy samej Erekcyi w r. 1493 widzimy 

naprzód Rokitnicę t. j. tę wieś, od owych-
czas kościelną, której część dworska, od 

dziedziców Kursztaków alias Kuleszów, 
zwała się Kuleszami lub Kursztakami: a 
od kościoła obok niej erygowanego, zwa-
na też potem Kuleszami Kościelnemi. 
Było to dziedzictwo wielu, którzy czy to 
już wtenczas siedzieli, czyli też potem się 
rozsiedli po innych przyległych wioskach 
Kuleszach: jak Litwie, później i Litewce, 
Podlipnem, Podawcach, Wyknach i Ni-
ziołkach. Prócz Rokitnicy, i nawiasem Li-
twy, żadnej innej z tych wiosek w Erek-
cyi, ani namienionej nie masz, a przecie 
mieszkańcy ich, przynajmniej w sto lat 
po Erekcyi (w 1598 r.) występują jako już 
dawni, pierwotni kolatorowie. Dowód to 
najoczywistszy, że te wszystkie wsie Ku-
lesze (okrom Czarnowa) z jednego krza 
Kuleszów Kursztaków dziedziców na Ro-
kitnicy powstały” (Por. Jamiołkowski S., 
Kroniczka kuleskiego plebana, Łomża 
2018, s. 157).

I dalej:
„Ruska to była rodzina, jako się już 

mówiło (ob. wyżej p. 26 i 166) W Erek-
cyi pierwotnej panowie Kurstaki pierwsi 
dziedzice „primi Haeredes” zgoła się ani 
sami, ani też tej miejscowości, Kuleszami 
nie nazywają, choć Rokitnica pięć razy 
wymieniona, ale już w r. 1421 i 1447 (ob. 
wyżej p. 25) de Kulesze się z tej Rokitnicy 
pisali. Po łacinie pisano ich Kulesza: Ku-
lescha, a przymiotnik pisano najczęściej i 
najwłaściwiej Kuleszensis lub Kulesensis; 
czasami, i to w różnych epokach i miej-
scach Kuleszoviensis (ob. Sum. I f. 17, i 65 
Kuleszeviensis) po polsku też różnie. Ku-
leski najpospoliciej, teraz z ruska Kulesz-
ski, a nieświadomi miejsca sądownicy pi-
sali: Kuleszowski lub Kuleszeński” (Por. 
Jamiołkowski S., Kroniczka kuleskiego 
plebana, Łomża 2018, s. 158). 

Na podstawie takich informacji mo-
żemy wywieść dzieje własnego rodu, swo-
jej rodziny, ponieważ zawierają one dane, 
które dowodzą dziedzictwa kulturowe-
go, jakiego jesteśmy spadkobiercami. Na 
przykład ród Kuleszów w opracowaniach 
językoznawczych jest wskazywany jako 
związany z obszarem powiatu wysoko-
mazowieckiego. Pod koniec ostatniego 
dziesięciolecia XX wieku najwięcej nosi-
cieli tego nazwiska notowano na terenie 
dawnego województwa łomżyńskiego – 
1720 osób i  białostockiego – 1201 (za: 
SNWPU, t. V, s. 404).

Informacje o innych nazwiskach 
„łomżyńskich” będą prezentowane w 
kolejnych częściach publikowanego cy-
klu artykułów. Można je także znaleźć na 
specjalnej stronie internetowej: www.
name.lomza.pl 

Zachęcamy do jej odwiedzania i po-
szukiwania treści, które pozwalają od-
kryć dawne dzieje rodzin łomżyńskich i 
jej znanych przedstawicieli. 

KACZOROWSKI: Marcin Kaczo-
rowski na służbie będący 1821, KAZŁ 
88; nazwisko utworzone od n. msc. np. 
Krpłd: Kaczurow (za: SEM cz. 3, s. 70); 
też od n. os. Kaczor lub n. msc. Kaczory 
w pow. chodzies., odolan., siedlec.; Ka-
czorowo w pow. płońskim (za: NMK s. 
173) formantem -(ow)ski [5].

KACZYŃSKI: Jakub Kaczinski 1622, 
LBŁ 1632; nazwisko utworzone od 
wsi szlacheckiej Kaczyny Rzekuń, pow. 
ostroł. (za: NMK s. 173), też od n. msc. 
Kaczyn łomż., gm. Czyżew-Osada (za: 
NP1, s. 364); też n. msc. Kaczynek gm. 
Szumowo (por. NWHS, s. 121) forman-
tem -ski [39].

Forma żeńska: Rozalia Kaczyńska 
1829, KAUŁ 151.

KAKO(W)SKI: Albert Kakowski 
1629, LBŁ 453; nazwisko utworzone 
n. msc. Kaki ostroł. gm. Krzynowłoga 
Mała (za: NP1, s. 367) [5].

Forma żeńska: Krystyna Kakoska 
1810, KAŚŁ 60.

KALINO(W)SKI: Jakub Kalinow-
sky 1613, MBŁ 1264; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. np. Wlkp.: Kalinowiec, 
włoc., gm. Bąkowo; Śl.: Kalinów, opol., 
gm. Strzelce Opolskie (za: SEM cz. 3, s. 
70); też od n. os. Kalina lub n. msc. Kali-
na w pow. miechow., gnieź. (za: NMK s. 
173); Maz. łomż. n. msc. Kalinowo gm. 
Kulesze Kościelne, gm. Wysokie Mazo-
wieckie (por. NWHS, s. 122) forman-
tem -(ow)ski [128]. 

Forma żeńska: Anna Weronika Kali-
nowska 1741, LBŁ 14.

KALISIEWSKI//KALISZEWSKI: Lu-
dwik Kalisiewski 1726, LBŁ 498; Jan 
Kaliszewski galanternik 1865, KAZŁ 
302; prawdopodobnie nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Kaliski gm. Kluko-
wo, pow. Wysokie Mazowieckie (por. 
NWHS, s. 123) [12].

Forma żeńska: Małgorzata Kaliszew-
ska 1795, KACŁ 1669.

KALISZ: Franciszka Kalisz 1724, 
LBŁ 341; nazwisko utworzone od n. 
msc. Wlkp.: Kalisz, kal., miasto (za: 
SEM cz. 3, s. 70); może też od wyrazu 
kał ‘błoto, muł’; kalić ‘walać błotem’ (za: 
SEM cz. 3, s. 99) [21].

KAMIŃSKI: Mateusz Kamiński 1601, 
LBŁ 339; nazwisko utworzone od por. 
Kamieński [232].

Forma żeńska: Dorota Kaminska 
1622, LBŁ 1678.

KAMIONOWSKI: Aleksander Napo-
leon Kamionowski 1814, KAZŁ 6; na-
zwisko utworzone od n. msc. Kamio-
nowo ostroł., gm. Troszyn (za: NP1, s. 
372) [10]. 

Forma żeńska: Julianna Kamionow-
ska 1870, KAŚŁ 32.

KAMPISTHI (KĘPISTHI): Hieroni-
mus Kampisthi de Lomza 1555, RTA 
s. 71; nazwisko utworzone od wyrazu 
kępa ‘grupa drzew, wysepka’, też od wy-
razu kępisty ‘krępy’ (za: NP1, s. 392) 
[11].

KANIA: Judka Jankielowicz Kania sto-
larz 1827, APŁ z. 169; nazwisko utwo-
rzone od wyrazu kania ‘ptak drapieżny’ 
(za: SEM cz. 1, s. 100); też od wyrazu 
kania ‘1. skrzydło, rondo u kapelusza; 
2. istota bajeczna zabierająca rodzicom 
dzieci; 3. bot. ‘Cuscuta’; 4. czop, zamek 
ciesielski’ (za: NMK s. 175); może też 
nazwisko utworzone od niem. n. os. Kan 
< Gan Gott (za: NMK s. 175) [18].

KAPUSTA: Stanisław Kapusta 1599, 
LBŁ 133; nazwisko utworzone od wy-
razu kapusta – wędrowna pożyczka, do-
kładne źródło nieznane (za: SEM cz. 1, 
s. 101) [4].

KARCZEWSKI: Jan Karczewski 1766, 
KAUŁ 713; nazwisko utworzone od n. 
msc. np. Wlkp.: Karczewo, pozn., gm. 
Kamieniec (za: SEM cz. 3, s. 72), też 
łomż. gm. Rajgród; formantem -ski [8].

Forma żeńska: Marianna Karczew-
ska 1768, KAUŁ 892.

KARPI(E)ŃSKI: Baltazar Karpien-
ski 1681, LBŁ 684; Grzegorz Karpiński 
1743, LMŁ 2050; nazwisko utworzone 
od n. msc. Maz.: Karpin, ostroł., gm. Dą-
brówka (za: SEM cz. 3, s. 72) forman-
tem -ski [97].

Forma żeńska: Marianna Karpinska 
1754, LBŁc 1074. 

KARWO(W)SKI: Stanisław Karwow-
sky 1616, LBŁ 574; Fabian Karwoski 
1819, KAZŁ69; nazwisko utworzone 
od n. msc. Maz.: Karwowo, płoc., gm. 
Bodzanów (za: SEM cz. 3, s. 73); Maz. 
łomż. Karwowo gm. Radziłów, gm. Raj-
gród, gm. Stawiski, gm. Jedwabne (por. 
NWHS, s. 124-125) formantem -ski 
[151].

Forma żeńska: Jadwiga Karwowska 
1615, LBŁ 345.

KASZUBA: Mateusz Kaszuba 1832, 
KAUŁ 87; nazwisko utworzone od Ka-
szub, Kaszubita ‘mężczyzna z Kaszub ro-
dem’. N. Kaszuby niejasna: od n. ubioru 
szuba z formantem ka- lub od kaszuby 
‘bagna, moczary, płytkie, porosłe trawą 
wody’ (za: SEM cz. 4, s. 7) [10].

Podaj mi swoje nazwisko,  
a powiem Ci czyś z Łomży (cz. 9)
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(KASZUBIEŃSKI) Forma żeńska: Ka-

tarzyna Kaszubieńska 1830, KAUŁ 187; 
nazwisko utworzone od por. Kaszuba 
formantem -eński [5].

KAZIMIERSKI: Julian Konstanty 
Kazimierski 1831, KAUŁ 48; nazwi-
sko utworzone od im. Kazi-mir <kaziti 
‘psuć, niszczyć’ i mir, mier ‘pokój, bez-
pieczeństwo, przyjaźń’ (za: SEM cz. 1, s. 
104, 167), też od n. msc. Kazimierz, Ka-
zimierza formantem -ski [6].

KĘDZIERSKI: Michał Kędzierski 
1635, LBŁ 11169; nazwisko utworzo-
ne od n. wsi Kęcerzyno w dawnym pow. 
kolsk., dziś zaginionej; Kęcerzyno, Kę-
dzierzyno, wsi w dawnym powiecie łę-
czyc., dziś zaginionych (za: SEM cz. 3, s. 
74) formantem -ski [3].

Forma żeńska: Zofia Kędzierska 
1676, LBŁc 471. 

KĘDZIOR: Stanisław Kendzior 1641, 
LBŁ 1821; Jankiel Idzkowicz Kędzior 
wyrobnik 1828, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od wyrazu kędzior ‘lok’ (za: 
NP1, s. 391) [12]. 

KĘPA: Albert Kęmpa 1619, LBŁ 
1040; nazwisko utworzone od wyrazu 
kępa ‘rodzaj wyspy na rzece lub jeziorze, 
wyniosłość na bagnach’ (za: SEM cz. 1, 
s. 105) [2].

Forma żeńska: Barbara Kempina 
1820, KAZŁ 108.

KIEŁCZEWSKI: Antoni Kiełczewski 
1864, KAZŁ 155; nazwisko utworzone 
od n. msc. Wlkp: Kiełczewo, dziś Kieł-
czew Górny i Smużny, koniń., gm. Koło; 
Młp.: Kiełczewice Dolne i Górne, lub., 
gm. Strzyżewice (za: SEM cz. 3, s. 74); 
też od wyrazu kiełcz ‘chojak’ dial. z Po-
znańskiego (za: NMK s. 182); Maz. 
łomż. n. msc. Kiełcze, Kiełczewo gm. 
Kolno (por. NWHS, s. 125) formantem 
-ski lub -ewski [24].

Forma żeńska: Franciszka Kiełczew-
ska 1730, LBŁ 84.

KIERSZTAN: Tomasz Kiersztan 1863, 
KAZŁc 164; nazwisko utworzone od 
łac. Christianus ‘wyznający wiarę chrze-
ścijańską’ utworzone od im. Christus 
‘pomazaniec’; w dniem. Kerstan, Ker-
st(en), Kerstein (za: SEM cz. 2, s. 26) 
[16].

KIJEWSKI: Michał Kijewski 1887, 
KOPŁ 194; nazwisko utworzone praw-
dopodobnie od n. msc. Wlkp.: Kijewo, 
bydg., gm. Gniewkowo (za: SEM cz. 3, 
s. 75) formantem -ski [23].

KIRCHOFF: Katarzyna Kirchoff 1810, 
KAZŁ 346; nazwisko utworzone od 
niem. n. os. Kirchhoff, por. też wyrazu 
kirchów, kierchów ‘cmentarz ewangelic-
ki’ (za: NP1, s. 401) [6].

KISIEL: Jakub Kisiel 1876, WPRŁ 
47; nazwisko utworzone od wyrazu ki-
siel ‘rodzaj gęstego żuru’ (za: SEM cz. 1, 
s. 107) [12].

(KLECZKOWSKI) Forma żeńska: Te-
resa Kleczkowska 1864, KAZŁ 33; na-
zwisko utworzone od n. msc. Maz.: 

Kleczkowo, ostroł., gm. Troszyn (za 
SEM cz. 3, s. 76) formantem -ski [3].

KLEPACKI: Jakub Klepacski 1605, 
LBŁ 663; nazwisko utworzone od wy-
razu klepacz ‘moneta fałszywa’, też ‘1. 
narzędzie doklepania lnu; 2. gaduła; 3. 
kowal (za: NMK s. 185), też od n. msc. 
Klepacze (za: SHNO t. I, s. 155) [2].

Forma żeńska: Anna Klepacka 1605, 
LBŁ 682.

KLIMASZEWSKI: Piotr Klimaszewski 
1831, KAUŁ 15; nazwisko utworzone od 
n. msc. Maz.: Klimaszewnica, łomż., gm. 
Radziłów; Klimasze Jabłoń, dziś Klima-
sze, łomż., gm. Zambrów (za: SEM cz. 3, 
s. 76) formantem -(w)ski [18].

Forma żeńska: Jadwiga Klimaszew-
ska 1599, LBŁ 178.

KLIMEK: Zofia Klimek 1637, LBŁ 
1348; Franciszek Klimek włościanin 
1809, KAUŁ 243; nazwisko utworzone 
od łac. clemens ‘łagodny, spokojny, ci-
chy’ (za: SEM cz. 2, s. 71) formantem 
-ek [5].

KŁOS: Franciszek Kłos 1867, KAZŁ 
192; nazwisko utworzone od wyrazu 
kłos ‘kwiatostan zbóż’ (za: SEM cz. 1, s. 
111) [6].

KŁOSI(E)ŃSKI: Kazimierz i Mateusz 
Kłosińscy 1743, LMŁ 1032; nazwisko 
utworzone może od por. Kłos forman-
tem -(eń)ski. N. niejasna [16].

Forma żeńska: Katarzyna Kłosień-
ska 1761, KAUŁ 310.

KŁYS: Albertus Klys de Lomza 1555, 
RTA s. 64; może nazwisko utworzone 
od n. os. Kłysz od wyrazu kłych, kłys 
‘pogardliwa n. wołu i szkapy’, w zna-
czeniu przenośnym ‘człowiek popędli-
wy’, wyrazu kłys ‘drzewo z nadłamanym 
czubkiem, także ‘kłos’; kłyś ‘koń pospo-
lity i wychudzony; chłystek’ (za: NMK 
s. 189) [17].

Forma żeńska: Anna Kłysówna 
1810, KAŚB 71.

KOBYLIŃSKI: Kazimierz Kobyliński 
1871, KAŚŁ 10; p nazwisko utworzone 
od por. Kobyleński formantem -ski [12].

KOBYŁKA: Zofia Kobyłka 1612, 
MBŁ 964; nazwisko utworzone od wy-
razu kobyła ‘samica konia’ (za: SEM cz. 
1, s. 112) formantem -ka [2].

KOCHANOWSKI: Adam Kochanow-
ski 1868, KAZŁc 127; nazwisko utwo-
rzone od n. msc. Młp.: Kochanow, dziś 
Kochanów Wieniawski, rad., gm. Wie-
niawa (za: SEM cz. 3, s. 78) formantem 
-ski [11].

Forma żeńska: Salomea Kochanow-
ska 1867, KAZŁc 213.

KOKOSZKA: Katarzyna Kokoszka 
1782, KACŁ 143; nazwisko utworzo-
ne od wyrazu kokosz, kokoszka ‘młoda 
kura’ (za: SEM cz. 1, s. 114); też od Maz. 
łomż.: n. msc. Kokoszki gm. Wizna (por. 
NWHS, s. 127) formantem -ka [18].

Forma żeńska: Marianna Kokosz-
czanka 1754, LMŁc 1830.

KOLINSKI: Dawid Aronowicz Kolin-

ski kupiec 1832, APŁ z. 169; nazwisko 
utworzone od por. Kolenski [5].

KOŁAKOWSKI: Bartholomaeus Kola-
kowski f. d. Annae Rakowska de distric-
tu Lomzensi 1569, RTA s. 242; nazwi-
sko utworzone od n. msc. Maz. łomż.: 
Kołaki Stare, dziś Kołaki Kościelne, 
łomż., gm. Kołaki Kościelne (za: SEM 
cz. 3, s. 79); też n. msc. Kołaki gm. Mały 
Płock (NWHS, s. 128) formantem 
-owski [45]. 

Forma żeńska: Magdalena Kolakow-
ska 1685, LBŁ 894.

KOŁODZIEJCZYK; Anna Kolodzie-
iczyk 1620, LBŁ 1253; nazwisko utwo-
rzone od wyrazu kołodziej ‘rzemieśnik 
wyrabiający koła’ (za: SEM cz. 1, s. 116) 
formantem -(cz)yk [8].

(KOŁOMYJSKI) Forma żeńska: Mag-
dalena Kołomijska 1868, KAZŁc 38; 
nazwisko utworzone od n. msc. Maz.: 
Kołomyja, łomż., gm. Rutki; Krpłd: Ko-
łomyja (za: SEM cz. 3, s. 80) formantem 
-ski [11].

KOMOROWSKI: Stanislaus Komo-
rowski de districtu Lomzensis 1574, 
RTA s. 296; nazwisko utworzone od 
n. msc. Wlkp.: Komorowo, włoc., gm. 
Izbica Kujawska; koniń., gm. Kazimierz 
Biskupi; pozn., gm. Kłecko; ziel., gm. 
Wolsztyn; Młp.: Komorów, rad., gm. 
Wieniawa; kiel., gm. Pacanów; Maz.: 
Komorowo, ostroł., gm. Rząśnik; Ko-
morów, warsz., gm. Kampinos (za: SEM 
cz. 3, s. 80) formantem -ski [43].

Forma żeńska: Marianna Komorow-
ska 1703, LBŁ 65.

KONARZEWSKI: [nobilis] Ignatius 
Joannis Konarzewski, terrae Lomzen-
sis, rok akademicki 1714/1715 i 1715/ 
1716, ASAZ, s. 356 (CXII, werset 52); 
nazwisko utworzone od n. msc. Wlkp.: 
Konarzewo, pozn., gm. Dopiewo; leszcz. 
gm. Rawicz; Konarzew, płoc., gm. Piątek 
(za: SEM cz. 3, s. 81); też Maz. łomż. n. 
msc. Konarzyce gm. Łomża; formantem 
-ski [8].

Forma żeńska: Ludwika Konarzew-
ska 1811, KAUŁ 9.

KONDRACKI: Jan Kondracki 1887, 
KOPŁ 270; nazwisko utworzone od 
n. msc. Kondradziec później Konrajec 
Maz.: ciech. (za: NP1, s. 432) forman-
tem -cki [17].

KONIECKI: Johannes Konieczki f. d. 
Hieronimi Moglisowski capitanei Kol-
nensis et Lomzensis 1555, RTA s. 40; na-
zwisko utworzone od n. msc. Młp.: Koń-
czyce, krak., gm. Michałowice; Maz.: 
Konieczki, dziś Koniecki Małe i Koniec-
ki Rostroszewo, łomż., gm. Szczuczyn; 
Koniecki, łomż., gm. Jedwabne (za: 
SEM cz. 3, s. 81); też n. msc. Koniecki 
gm. Szczuczyn (por. NWHS, s. 128) for-
mantem -cki [1].

KONOPKA//KONOPKO: Bartholo-
maeus Konopka f. d. Nicolai Arciechow-
ski de districtu Lomzensis… proprii la-
boris 1556, RTA s. 102; a 1772, KAUŁ 

1124; Marianna Konopko 1750, LBŁ 
667; nazwisko utworzone od wyrazu ko-
nopie ‘gatunek rośliny’ (od SEM cz. 1, s. 
117-118); też wyrazu konopka ‘makolą-
gwa’ (za: NMK s. 194); od n. msc. Ko-
nopki np. Maz. łomż.: gm. Grabowo, gm. 
Grajewo, gm. Jedwabne, gm. Radziłów, 
gm. Zambrów, gm. Zawady (por. NWHS, 
s. 129-130) formantem -a / -o [112/44].

Forma żeńska: Rozalia Konopczyna 
1749, LMŁ 1483.

KOPEĆ: Marianna Kopeć 1738, LBŁ 
194; nazwisko utworzone od wyrazu 
kopeć ‘osad z dymu’ (za: SEM cz. 1, s. 
118) [5].

KORYTKOWSKI: Jan Korytkowski 
były żołnierz 1871, KAŚŁ 52; 114; na-
zwisko utworzone od n. msc. Maz.: Ko-
rytki, łomż., gm. Miastkowo (za: SEM 
cz. 3, s. 82); też Korytki gm. Jedwabne 
(por. NWHS, s. 130-131) formantem 
-owski [115].

Forma żeńska: Agata Korytkowska 
1876, KAŚŁ 44.

KORZENIECKI: Piotr Korzeniecki 
1754, LBŁc 1038; nazwisko utworzone 
prawdopodobnie od n. msc. Korzenica 
w pow. kaliskim (za: NMK s. 197) for-
mantem -cki [13]. 

Forma żeńska: Marianna Korzeniec-
ka 1766, KAUŁc 716.

KORZENIEWSKI: Nikodym Korze-
niewski 1830, KAUŁ 155; nazwisko 
utworzone od n. msc. Młp.: Korzenie-
wo, dziś Korzenno, kiel., gm. Raków (za: 
SEM cz. 3, s. 83) formantem -ski [17].

KOSI(E)ŃSKI: Adalbert Kosinski 
1689, LBŁ 1073; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Maz.: Kosnino, Kosino, 
dziś Kosino, płoc., gm. Radzanowo (za: 
SEM cz. 3, s. 85) formantem -ski [49].

Forma żeńska: Katarzyna Kosieńska 
1797, KACS 1953.

KOSIOREK: Marianna Kosiorek 
1869, KAŚŁ 21; nazwisko utworzone 
od wyrazu kosior ‘pogrzebacz’ (za: SEM 
cz. 1, s. 121) formantem -ek [18].

KOS(S)AKOWSKI: Josephus Kos-
sakowski f. d. Pauli Kakowski capita-
nei polthoviensis et notarii Lomzensis 
1556, RTA s. 103; nazwisko utworzo-
ne od n. msc. Kosaki albo Kossaki Maz. 
łomż.: gm. Kolno, gm. Kołaki Kościel-
ne, gm. Rutki-Kossaki, 
gm. Piątnica (gniaz-
do rodziny Kossa-
kowskich) (por. 
NWHS, s. 131) 
lub Kosakowo w 
pow. mogilnic., wej-
her. (za: NMK s. 199) 
formantem -ski [122]. 

Forma żeńska: 
Agnieszka Kosa-
kowska 1637, 
LBŁ 1413.

MAŁGORZATA K. 
FRĄCKIEWICZ 

t
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Dokument o historii Panoramy Ra-
cławickiej, od pomysłu jej powstania po 
czasy współczesne. Narratorem jest wro-
cławski historyk sztuki dr hab. Piotr Osz-
czanowski. Przedstawia kulisy powstania 
Panoramy i konfliktu jej twórców, drama-
tyczne wojenne losy płótna oraz drogi, 
jakie doprowadziły dzieło ze Lwowa do 
Wrocławia. 

Panorama Racławicka to monu-
mentalny obraz olejny o długości 114 
metrów i wysokości 15 metrów tworzą-
cy pierścień. Pomysłodawcą był znany 
lwowski malarz Jan Styka (1858-1925), 

który zaprosił do współpracy znako-
mitego batalistę Wojciecha Kossaka 
(1857-1942). Autorom zależało na upa-
miętnieniu tradycji narodowych w setną 
rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej 
i zwycięskiej bitwy z wojskami rosyjski-

mi stoczonej 4 kwietnia 1794 pod Racła-
wicami, pod wodzą generała Tadeusza 
Kościuszki. Malarze najpierw w okolicy 
Racławic poznawali dokładne ukształto-
wanie terenu, a także zamówili płótno 
żaglowe z Belgii. 

Ekspozycję obrazu uzupełnia sztafaż, 
ustawiony przed malowidłem i oświetlony 
tak, aby widz oglądający całość nie umiał 
odróżnić, gdzie kończą się ustawione na 
podłodze przed obrazem obiekty, a zaczy-
na sam obraz.

Panoramę Racławicką w Muzeum Na-
rodowym we Wrocławiu odwiedziło już 
ponad 10 milionów widzów.

Królowa Panoram
TVP Historia sobota 18.55

Królowa Panoram

W środku bitwy

Hitler: Miłość i wojna

Nazistowska narzeczona
Historia związku Evy Braun z jednym z największych zbrodniarzy w dzie-

jach świata. Ona była młodą sprzedawczynią, przez lata postrzegana jako nie-
zbyt mądra blondynka, stanowiąca rozrywkę dla nazistowskiego zbrodniarza. 
On był wschodzącą gwiazdą polityki, przyszłym Führerem. Dokument ukazu-
je dzieje ich niezwykłej, burzliwej relacji od pierwszego spotkania, przez nie-
udane próby samobójcze, masowe zbrodnie i zakulisowe intrygi, aż po wymu-
szony ślub w przeddzień wspólnego samobójstwa.

Naziści do końca ukrywali romans Evy Braun z Hitlerem. Ale najbliższy 
krąg Führera obserwował jak jest ciągle obok wodza, mimo że nie dawano jej 
żadnych szans, jak staje się najpotężniejszą kobietą w Niemczech. Film ujawnia 
prawdę o wpływowej, ambitnej i manipulującej otoczeniem Hitlera nazistow-
skiej narzeczonej. Jest to historia jej niesamowitego rozwoju i dramatycznego 
upadku.

Hitler: Miłość i wojna
WP1 sobota 14.00

Mroczna historia jedynej komunistycz-
nej dynastii w dziejach, od trzech pokoleń 
niepodzielnie rządzącej najbardziej odizolo-
wanym państwem na świecie. 

Twórcy czteroodcinkowej produkcji 
przedstawiają, jak Kimowie zdobyli i umoc-
nili swoją władzę. Ukazują również relację 
między Kim Ir Senem, jego synem i wnu-
kiem. Dokumentaliści uważają, że aby zrozu-
mieć Koreę Północną, trzeba poznać i pojąć 
jej władców – rodzinę, która podtrzymuje 
brutalny reżim od ponad 70 lat.

Kim Ir Sen doszedł do władzy w Korei 
Północnej w burzliwych latach po II wojnie 

światowej. Stworzył jeden z najbrutalniej-
szych reżimów w dziejach. Oddał władzę 
synowi Kim Dzong Ilowi, a po nim na czele 
kraju stanął jego wnuk Kim Dzong Un. Rzą-
dzi on Koreą Północną równie bezwzględnie 
jak ojciec i dziad, terroryzując świat przy po-
mocy arsenału broni nuklearnej, ale jedno-
cześnie spotyka się z Donaldem Trumpem. 

Dokumentaliści szukają odpowiedzi na 
pytanie, co sprawia, że ta rodzina zdołała za-
chować władzę przez trzy pokolenia.

Dynastia Kimów – trzy pokolenia
Focus TV niedziela 20.55

Dynastia Kimów – trzy pokolenia

Rodzinny 
reżim
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Sylvia Broom (Nicole Kidman) pracuje jako tłu-
maczka w siedzibie ONZ. Pewnego wieczoru przy-
padkowo podsłuchuje rozmowę, z której wynika, że 
jest planowane morderstwo prezydenta afrykańskiego 
kraju Matobo, który za tydzień ma przemawiać na fo-
rum Zgromadzenia Ogólnego. 

Poinformowane przez nią służby specjalne niezbyt 
dowierzają tej informacji – aż do momentu, gdy życie 
samej tłumaczki znajduje się w niebezpieczeństwie. 
Wtedy zostaje jej przydzielony do ochrony Tobin Kel-
ler (Sean Penn). Jednak badając przeszłość Sylvii agent 
znajduje tyle podejrzanych faktów, że w pewnym mo-
mencie traci orientację, kim ona jest – ofiarą czy może 
podejrzaną...

Nie ma tu żadnych widowiskowych pościgów 
i strzelanin. Ale mimo to jest na tyle duża dawka na-
pięcia, że widz śledzi akcję wbity w fotel. Tym bar-
dziej, że gwiazdorski duet Kidman-Penn doskonale 
daje sobie radę. 

Pewnie nie wiesz...
Nicole Kidman zgodziła się na udział w filmie bez 

wcześniejszego zapoznania się ze scenariuszem.
Reżyser, Sydney Pollack rolę tłumaczki najpierw za-

proponował Naomi Watts. Ta zrezygnowała, wiedząc, że 
jej przyjaciółka Nicole Kidman była zainteresowana tym 
filmem.

To pierwszy film, jaki kręcono we wnętrzach siedzi-
by ONZ. Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan spotkał 
się z reżyserem i wyraził zgodę na zdjęcia od kwietnia do 
sierpnia 2004 roku w weekendy, aby nie zakłócały pracy 
organizacji.

Nicole Kidman przygotowując się do roli uczestni-
czyła w zebraniach Rady Bezpieczeństwa oraz korzysta-
ła z porad zawodowych tłumaczy.

Kraj Matobo, z którego pochodzi Sylvia, jest fikcyj-
ny, tak naprawdę Matobo to nazwa Parku Narodowego 
w Zimbabwe.

Tłumaczka
Metro piątek 22.15

a to ciekawsze
Sieranevada

Z rodziną... 
na stypie

Niemal trzygodzinny, bardzo autentycz-
ny wycinek z życia – na pozór – normalnej 
rodziny. W tym obrazie chyba każdy może 
odnaleźć albo samego siebie, albo sytuacje 
z własnego życia. 

W Bukareszcie spotykają się krewni 
zmarłego czterdzieści dni wcześniej mężczy-
zny. 

Lary jest doktorem, który w ostatnim cza-
sie poświęcił się karierze naukowej. Zamiast 
przebywać z córką i atrakcyjną żoną, częściej 
lata po świecie od sympozjum do sympozjum. 
Patrząc na niego widzimy ostoję spokoju, ale 
przyjdzie czas, że i Lary eksploduje. W końcu 
jest coraz bardziej głodny, a według tradycji nie 
można zasiąść do stołu przed modlitwą popa. 
Traf chce, że kapłan się spóźnia, atmosfera robi 
się coraz bardziej nerwowa.

Jest ciasno, duszno, nerwowo, pusty żo-
łądek coraz bardziej daje o sobie znać, ale 
jednocześnie jest autentycznie. Każde z ujęć 
to sama prawda, na próżno szukać tutaj fikcji. 
Ludzie pozornie nam najbliżsi paradoksal-
nie są obcy i zamiast być dla nas wsparciem, 
stają się jedynie publicznością odgrywanego 
przed nimi spektaklu pt. „u mnie wszystko 
dobrze”.

„Sieranevada” ociera się o arcydzieło. 
Doskonały film, od początku do końca potra-
fiący zaangażować widza w tę pozornie błahą 
opowieść. 

Pewnie nie wiesz...
Wierzy się, że dusza odchodzi do nieba po 

40 dniach od śmierci. To nawiązanie do cza-
su, który upłynął między zmartwychwstaniem 
a wniebowstąpieniem Chrystusa. Przez 40 dni 
po śmierci nie powinno się wyrzucać rzeczy 
zmarłego, robić przemeblowania, dzielić ma-
jątku, aby nie sprawiać bólu odchodzącej du-
szy.

Sieranevada 
TVP Kultura piątek 20.35

Prawnik z Lincolna

(Nie) prosta 
sprawa

Solidny kryminał z elementami dresz-
czowca, z odrobiną humoru i sporą dawką 
wątków obyczajowych. Inteligentne dia-
logi, zawikłana intryga, psychologiczny 
pojedynek wartych siebie antagonistów, 
a przede wszystkim zakończenie, jakiego 
się nie spodziewacie.

Mick Haller (McConaughey) jest 
sprytnym, pewnym siebie adwokatem 
z Los Angeles. To mistrz manipulacji, któ-
ry marzy o dużych pieniądzach i eksklu-
zywnej kancelarii. Jego biuro mieści się na 
tylnym siedzeniu lincolna. 

Pewnego dnia los zsyła mu zlece-
nie, które wygląda na punkt zwrotny 
w karierze. Bogaty playboy z Beverly 

Hills (Ryan Phillippe) zostaje oskarżony 
o gwałt i usiłowanie morderstwa. Sprawa 
wygląda na prostą i bardzo dochodową. 
Im Mick poznaje więcej faktów z życia 
klienta, tym bardziej miejsce entuzja-
zmu zajmują zdziwienie, niepewność, 
obawa i strach.

Pewnie nie wiesz...
Rejestracja samochodu Micka, to NT-

GUILTY (not guilty – niewinny) Ma ona 8 
liter, w Kalifornii, dopuszczalne jest siedem 
liter na tablicy.

Matthew McConaughey w 2014 roku 
podpisał wieloletnią umowę sponsorską 
z koncernem Ford, który jest właścicielem 
Lincolna. Obejmuje ona m.in. występy akto-
ra w kampaniach reklamowych marki Lin-
coln, w tym w spotach telewizyjnych. 

Prawnik z Lincolna
TVP2 sobota 23.35, niedziela 20.00

Tłumaczka

Intryga w ONZ
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Pewnego razu nieśmiały, skryty Bastian otworzył pewną książkę i trafił dzięki niej do zaczarowanej krainy, 
w której poznał niezwykłych ludzi i nie-ludzi, i którą uratował od zagłady.

Teraz Bastian znów musi tam powrócić. Musi uratować tę krainę Fantazji przed złą czarodziejką i musi wykazać 
się odwagą, której brakuje mu w rzeczywistym świecie. Dołączają do niego starzy przyjaciele: chłopiec wojownik 

o imieniu Atreyu, Falkor – smok szczęścia i Skałojad. Po drodze wszyscy poznają nowych towarzyszy – ptaka 
Nimbly, maleńkich Wambosów, Mudwrata, elektronicznych Olbrzymów, małego Skałojada i smoka Smerga.

Niekończąca się opowieść: następny rozdział
TV4 niedziela 8.30

Niekończąca się opowieść: 
następny rozdział

Ratunek 
dla Fantazji

Toy Story

Zazdrosny 
kowboj

Kilkuletni Andy, jak każde małe dziecko ma 
w pokoju wiele różnych zabawek, takich jak: pies 
Cienki, Pan Bulwa, Rex dinozaur i wiele innych. 
Jednak jego ulubieńcem jest drewniany kow-
boj – Chudy. Z okazji urodzin Andy otrzymuje 
w prezencie nowoczesnego astronautę – Buzza, 
który wzbudza zachwyt chłopca i przewraca świat 
starych zabawek do góry nogami! Konfrontacja 
starego kowboja i młodego astronauty jest nie-
unikniona. Przypadek sprawia, że obaj dostają się 
do świata ludzi i wpadają w sidła rówieśnika An-
dy'ego – złośliwego i sadystycznego Sida.

Toy Story
TV Puls2 sobota 18.25, niedziela 12.35

Stoliczku nakryj się

Trzej bracia
Max postanawia pójść w ślady bra-

ci, którzy opuścili wioskę, by uczyć się 
zawodu. Jockel i Emil terminują u sto-
larza i młynarza. Max zostaje uczniem 
krawca. Przed powrotem do domu 
każdy z braci otrzymuje prezent w na-
grodę za dobre wyniki w pracy. Majster 
podarował Jockelowi stolik. Emil do-
stał osła, a Max kij w worku. Wkrótce 
okazuje się, że dary mają niezwykłe 
właściwości.

Gdy dwaj starsi zostają oszukani 
przez karczmarza i jego żonę, Max po-
stanawia odzyskać własności braci. 

Stoliczku nakryj się
TV Puls niedziela 13.55
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 W tym ciężkim dla nas wszystkich czasie 
musimy być w społecznej izolacji, ale nie 
musimy być samotni – mówi psycholoż-
ka dr Monika Surawska z Państwowej 
Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsię-
biorczości w Łomży. 

Zachęca, aby wszystkie osoby, 
a zwłaszcza studenci, absolwenci, 
pracownicy uczelni, u których pan-
demia wywołuje objawy lęku, pani-
ki i bezradności, pisały na skrzynkę  
focus@pwsip.edu.pl. Członkowie 
Akademickiego Ośrodka Rozwoju 
Osobistego i Społecznego – FO-
CUS, i jednocześnie psycholodzy 
z „Państwówki”, udzielą wsparcia, 
ustalając indywidualnie opcjonalną 
formę kontaktu. 

W związku z pandemią Co-
vid-19 ograniczeniu lub czasowe-
mu zawieszeniu uległy świadczenia 
udzielane Polakom w zakresie psy-
chiatrii i psychoterapii. Wypchnę-
ło to wielu pacjentów z oficjalnego 
systemu pomocy.  – Musimy za-
adaptować się do sytuacji chronicz-
nego stresu, strachu, lęku o siebie, 
naszych bliskich. Im dłużej będzie 
trwała sytuacja wymuszonej izola-
cji, tym bardziej będą wyczerpywać 
się nasze zasoby psychiczne i fizycz-
ne, pojawiać się będą stany depre-
syjne, lękowe, poczucie totalnego 
zniechęcenia. Niezwykle ważną rolę 
odegrają  formy zdalnego wsparcia 
– podkreśla dr Monika Surawska. 

Problem, o którym mówi psycho-
lożka – narastanie wszystkich typów 
zaburzeń lękowych – może dotyczyć 
nawet 30 procent społeczeństwa. 

Eksperci podkreślają, że pandemia 
to nie tylko krzywa epidemiologicz-
na, o której spłaszczenie walczy rząd 
oraz całe społeczeństwo, ale także 
określone etapy reakcji emocjonal-
nych. Profesor Bartosz Łoza, szef 
Polskiego Towarzystwa Neuropsy-
chiatrii, podkreślał w wywiadzie dla 
„Rzeczpospolitej”, że przejdziemy 
przez trzy fazy pandemii: fazę stre-
su (paniczne wykupywanie mąki, 
makaronu), adaptacji (wysyłanie 
śmiesznych memów, śpiewanie na 
balkonach), wyczerpania (pojawią 
się wszystkie typy reakcji, prospo-
łeczne i antyspołeczne, narastać będą 
akty walki, ucieczki, zaprzeczenia). – 
My, psycholodzy, ale także ludzie na-
uki, mamy obowiązek przewidywać 
konsekwencje społeczne i emocjo-

nalne obecnej sytuacji. Wielu ludzi 
przeżyje największy w swoim życiu 
kryzys emocjonalny, część z nich, 
zwłaszcza ci z pierwszej linii frontu 
walki z pandemią, doświadczą ni-
czym żołnierze na wojnie groźnego 
syndromu stresu pourazowego. Dla-
tego tak ważne jest, abyśmy zadba-
li o siebie nawzajem – podkreśla dr 
Monika Surawska. Można to robić 
tworząc lokalne kręgi wspólnoto-
we, na przykład facebookowe gru-
py wsparcia, a także uruchamiając 
wszelkie możliwe formy zdalnej in-
terwencji kryzysowej, co robią psy-
cholodzy z PWSIiP.  Bezcenny może 
być obecnie ciepły głos drugiej oso-
by w słuchawce, życzliwie wysłany 
esemes, każdy przejaw nawet drob-
nej troski o drugiego człowieka. 

Zmiana sposobu obsługi 
Klientów Vectry

Vectra z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa wprowadza sze-
reg zasad i rozwiązań w sposobie obsługi klienta. 

“Drodzy Klienci,
w związku z trwającą 

pandemią koronawirusa pra-
gniemy zapewnić, że prio-
rytetem jest dla nas bezpie-
czeństwo naszych Klientów 
oraz pracowników. Jako fir-
ma odpowiedzialna wpro-
wadzamy w tym celu szereg zasad i rozwiązań, chcąc zapew-
nić Państwu usługi na stałym wysokim poziomie oraz ciągłość 
obsługi. Zdajemy sobie również sprawę, jak ważna w tym 
trudnym okresie jest sprawna obsługa zdalnymi kanałami 
kontaktu. 

Dlatego gorąco zachęcamy do korzystania z elektronicz-
nej Strefy Klienta. Za jej pośrednictwem mogą Państwo bez 
wychodzenia z domu samodzielnie zarządzać swoimi usługa-
mi, opłacać rachunki, zamawiać dodatkowe usługi i pakiety, 
a także zgłaszać ewentualne usterki, reklamacje lub wyjaśniać 
płatności. Aby skorzystać ze Strefy Klienta, należy wejść na 
stronę ebok.vectra.pl lub pobrać darmową aplikację na urzą-
dzenia mobilne ze sklepu Google Play lub App Store.       

Pozostajemy do Państwa dyspozycji także za pomocą Te-
lefonicznego Centrum Obsługi Klienta oraz formularza kon-
taktowego znajdującego się na stronie www.vectra.pl/kon-
takt/napisz-do-nas.

Infolinia sprzedażowa: 601 601 601Infolinia obsługowa: 
801 080 180 / +48 58 742 65 00* (z tel. komórkowego).

Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo 
naszych Klientów i pracowników liczba oraz czas pracy Biur 
Obsługi Klienta będą sukcesywnie ograniczane do niezbęd-
nego minimum. Listę wszystkich biur wraz z aktualnymi in-
formacjami o godzinach otwarcia znajdą Państwo na stronie 
www.vectra.pl/kontakt/salony-firmowe/.                  

Dziękujemy Państwu za zaufanie i wyrozumiałość.  

Blisko 3,5 miliona złotych z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego trafi do 
podlaskich gmin, w tym na Ziemi 
Łomżyńskiej, gdzie powstaną ośrodki 
do rehabilitacji i terapii osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, ak-
tywizacji mieszkańców oraz miejsca 
w przedszkolach. Tak zdecydował Za-
rząd Województwa . 

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w Su-
wałkach rozbuduje Ośrodek Re-
habilitacyjno - Edukacyjno 
-Wychowawczy, co pozwoli na 
prowadzenie zajęć rehabilitacyj-
nych i terapeutycznych dla osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Planowane jest wyko-
nanie instalacji sanitarnych, bu-
dowa nowych pomieszczeń 
o powierzchni użytkowej 242,6 
m2, budowa kotłowni. War-
tość tej inwestycji przekracza 1 
mln złotych, a dofinansowanie 
z RPOWP wynosi 833 tys. zł. 

Projekt powstał w ramach Stowa-
rzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” 
Lokalna Grupa Działania.

Cztery projekty zostaną zre-
alizowane na obszarze Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Mlekiem Płynąca”. Ich 

wartość wynosi 1,9 mln zł, a   do-
finansowanie z RPOWP 1,5 mln 
zł. Wszystkie dotyczą utworze-
nia centrum aktywności lokalnej, 
w którym wykluczeni i zagrożeni 
wykluczeniem społecznym miesz-
kańcy będą mieli szansę na efek-

tywne zagospodarowanie czasu 
wolnego. Będą tam również pro-
wadzone zajęcia aktywizujące 
z zakresu społeczno-zawodowego.

Gmina Mały Płock zrealizu-
je dwie takie inwestycje. Utwo-
rzy Centrum Aktywizacji Lokal-

nej w zmodernizowanej świetlicy 
wiejskiej we Włodkach i świe-
tlicy wiejskiej w Kątach. Gmina 
Turośl – na potrzeby centrum – 
rozbuduje i przebuduje budynek 
handlowy, znajdujący się we wsi 
Cieciory. Z kolei gmina Stawiski 
rozbuduje i przebuduje budynek 
remizy OSP we wsi Karwowo 
i tam utworzy centrum aktywno-
ści lokalnej.

Miasto Zambrów zaadaptu-
je salę gimnastyczną Miejskiego 
Przedszkola nr 5 w Zambrowie 
do potrzeb dzieci w wieku przed-
szkolnym. W wyniku prac budow-
lanych powstaną m. in. dwie sale 
zajęć wychowania przedszkolne-
go. Dzięki temu, 47 dzieci będzie 
mogło dodatkowo korzystać z za-
jęć wychowania przedszkolnego. 
Projekt wart jest 2,3 mln zł, a do-
finansowanie przekracza 1 mln 
zł. Został on zgłoszony na nabór 
ogłoszony w ramach Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania 
„Brama na Podlasie”.

Akademicki FOCUS oferuje 
wsparcie psychologiczne

Wieści Marszałkowskie. Rehabilitacja, terapia, edukacja 

VECTRA?- 50%!!! MOŻE TO CIĘ SKUSI!?! PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ.  
Tomasz Milewski Ci podpowie. Vectra S.A. najlepsza sieć puszcza oko do Ciebie . Chcesz dzwoń. Tel. 537 850 191.
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W związku z wprowadzeniem nowych 
zasad bezpieczeństwa przez władze 
państwowe oraz wskazaniami Prezy-
dium Konferencji Episkopatu Polski 
parafia pw. św. Michała Archanioła 
wprowadza kilka zasadniczych zmian 
w funkcjonowaniu.

W Katedrze codziennie (rów-
nież w niedziele) do odwołania, 
w godzinach od 7:00 do 8:30,  
od 10:30 do 11:30 i od 16:00 do 
18:00 będzie udzielany Sakra-
ment Pokuty i Komunii Świętej. 
W godzinach 11:30 – 13:00 Ka-
tedra będzie zamknięta w celach 
sanitarnych.

Parafia pw. św. Michała Ar-
chanioła prosi również o zastoso-
wanie się do zalecenia Pasterzy, 
aby Komunię Świętą przyjmo-
wać na rękę. 

„Z Hostii usłyszałam te sło-
wa: Pragnąłem spocząć na rękach 
twoich, nie tylko w sercu twoim” 
Dzienniczek Św. s. Faustyny nr 160.

Przypominamy, iż transmi-
sje Mszy Świętej z Łomżyńskiej 
Katedry można oglądać codzien-
nie o godz. 12:00 w Telewizji 
NAREW. W piątki zapraszamy 
na Drogę Krzyżową odprawia-
ną bezpośrednio po Mszy Św. 
o godz. 12.00.

Łomżyńska parafia ka-
tedralna informuje rów-
nież, iż w najbliższą niedzielę 
(29.03.2020 r.) rozpoczynają 
się Rekolekcje Wielkopostne. 
Nauki Rekolekcyjne będą do-
stępne o godzinie 12:00 co-
dziennie w Telewizji NAREW. 
Rekolekcje wygłosi Ks Kano-
nik Jan Krupka. 

Pasterze Łomżyńskiej Para-
fii Katedralnej po raz kolejny, 
w imię miłości bliźniego, proszą 
wszystkich wiernych, by pozo-
stali w domach i uczestniczyli we 
Mszach Świętych za pomocą me-
diów.

Do Katedry przez łącza

W związku z panującą pandemią ko-
ronawirusa w Polsce, władze apelują 
o rozsądek i w każdy możliwy sposób 
starają się namawiać o zachowanie 
rozwagi i ostrożności. Również policja 
postanowiła przyłączyć się do akcji 
„#ZostańWdomu”. Na ulicach całe-
go kraju usłyszeć można komunikat 
nawołujący o poddanie się domowej 
kwarantannie i pozostanie w do-
mach.

„Tu policja. W związku z epi-
demią koronawirusa prosimy nie 
grupować się i dla własnego bez-
pieczeństwa pozostać w domach”.

Takie hasło od kilku dni mo-
żemy usłyszeć na terenie woje-
wództwa podlaskiego, a także na 
opustoszałych ulicach w Łomży, 
gdzie funkcjonariusze emitują 
komunikaty ostrzegawcze przez 

megafony z policyjnych radiowo-
zów. 

W tym trudnym dla wszyst-
kich czasie niezwykle ważne jest 
by, być zdyscyplinowanym i sto-

sować się do poleceń funkcjo-
nariuszy. Dlatego właśnie poli-
cjanci apelują o odpowiedzialne 
i rozsądne zachowanie w szcze-
gólności o przestrzeganie wpro-

wadzonych ograniczeń, ale także 
o współpracę i realizowanie po-
leceń służb. W działaniach infor-
macyjnych policjantów z Łomży 
wspierać będą również Strażnicy 
Miejscy.

Kontrole też 
Dzielnicowi, wspierając służ-

by sanitarne sprawdzają czy oso-
by przebywające w warunkach 
kwarantanny respektują ten obo-
wiązek. Codzienne patrole odby-
wają się także we współpracy ze 
Strażą Miejską w Łomży. Spraw-
dzanie realizowane jest  przynaj-
mniej raz na dobę.  Wykonują to 
zadanie zawsze umundurowani 
funkcjonariusze, a kontrole roz-
poczynają od połączenia telefo-
nicznego.

Policja zachęca do pobra-
nia i zainstalowania na telefon 
aplikacji KWARANTANNA 
DOMOWA. Umożliwia ona 
potwierdzenie miejsca przeby-
wania. Ułatwia także zaopatrze-
nie w najpotrzebniejsze artyku-
ły osobom, które nie mają takiej 
możliwości samodzielnie 

Apelujemy o rozsądek i sto-
sowanie się do poleceń służb sa-
nitarnych oraz instytucji pań-
stwowych. Jeśli jesteśmy objęci 
kwarantanną, to mamy obowią-
zek przebywać w wyznaczonym 
miejscu kwarantanny. Osoby ta-
kie powinny, nawet nie z przy-
musu prawnego, ale społeczne-
go obowiązku dbania o innych 
współobywateli, poddać się ry-
gorom izolacji.

Mimo, iż w całej Polsce wprowadzony 
został czas stanu epidemiologicznego, 
a większość ludzi pozostaje w domach, 
remont Hali Kultury przy Starym Ryn-
ku w Łomży powoli wchodzi na ostat-
nią prostą i zbliża się ku końcowi. 

Odkryta została już frontowa 
część budynku od strony placu 
na Starym Rynku.

- „Przebudowa zabytkowej 
Hali Targowej na Halę Kultu-
ry w Łomży wraz z jej wyposa-
żeniem” realizowana jest z do-
finansowaniem z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020. – Środki 
w wysokości prawie 10 mln zł po-
zyskaliśmy w 2017 roku, a budo-
wę rozpoczęliśmy wiosną 2018 
- przypomina Mariusz Chcrza-
nowski, prezydent Łomży.

Po zakończeniu prac budow-
lanych budynek ma stać się kul-
turalnym centrum miasta, w któ-
rym znajdować się będzie m.in 
sala koncertowa, kawiarnia czy 
Punkt Informacji Turystycznej. 

Dodatkowe 
kursy linii 

autobusowych 
nr 8  i 10 

W związku z wprowadzeniem 
przez rząd polski nowych zasad 
bezpieczeństwa, mających na 
celu zapobieżenie rozprzestrze-
niania się koronawirusa SARS-
-CoV-2, w tym ograniczenia do 
połowy liczby miejsc siedzących 
w środkach publicznego trans-
portu zbiorowego, od 27 marca 
MPK sp. z o.o. w Łomży wprowa-

dziło dodatkowe kursy linii auto-
busowych nr 8 i 10 w godzinach 
porannych i popołudniowych.

Dodatkowe kursy na liniach 8 
(godziny odjazdu z pętli T -pętla 
Targowica, B – Browarna):
Szczyt poranny: 5:35 T, 6:15 T, 
6:32 B, 7:07 B, 7:22 B
Szczyt popołudniowy: 14:00 B, 
14:30 T, 15:00 B, 15:25 B, 15:55 
B
Dodatkowe kursy na liniach 10  
(godziny odjazdów z pętli Gra-
bówka):
Szczyt poranny:  5:15, 6:05, 6:40, 
6:55, 7:30
Szczyt popołudniowy: 14:10, 
14:55, 15:10, 15:40, 15:55.

Policja zachęca do pozostania w domach

Koniec remontu  
Hali Kultury już coraz bliżej

Ks. kanonik Jan Krupka podczas mszy świętej transmitowanej  
z Katedry Łomżyńskiej w Telewizji Narew codziennie o godzinie 12.00
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Meandry Losu” to cykl powieściowy 
o trudnej polskiej historii w I połowie 
XX wieku na wschodnim Mazowszu 
(Łomża i okoliczne powiaty), w któ-
rym ukazane zostały pogmatwane 
losy Polaków i Żydów w obliczu wojny, 
okupacji sowieckiej, a potem niemiec-
kiej. Autorem jest Zenon Krajewski. 
W tym wydaniu Tygodnika Narew 
publikujemy odcinek 30 Tomu II, zaty-
tułowanego “Pod sowieckim butem”.

Bliższym i dalszym sąsiadom 
Michała Łyna wydawało się, że 
życie w Setnie wróci do starych 
kolein. Co do siebie mieli rację, 
ale w stosunku do Łyna grubo 
się pomylili. Mijały następne dni 
po pogrzebie, a on nadal tkwił za-
sklepiony w swojej bezgranicznej 
rozpaczy. Wrócił wprawdzie do 
codziennych obowiązków przy 
swoim zwierzyńcu: koniach, kro-
wach, świniach, kurach, gęsiach 
i psach, ale dbał o nie tak jakby 
od niechcenia, a dojenie krów, czy 
karmienie drobiu, a nawet psów 
to obowiązki, które musiał prze-
jąć po żonie jeszcze pod koniec 
zimy, kiedy już nie była w stanie 
im sprostać. Na pole też przestał 
chodzić, chociaż wcześniej było 
to jego zwyczajem, bo lubił spraw-
dzać jak dojrzewają zboża, jak ro-
sną kartofle i czy nie trzeba już 
przy nich czegoś zrobić albo czy 
i w warzywach nie pozginać kar-
ku. Słowem wszędzie zdążył i za-
wsze sprawdzał czy wszystko idzie 
w dobrym kierunku. Teraz o tym 
zdawał się wcale nie myśleć. Po 
porannym porządku i wypuszcze-
niu krów na drogę, gdy usłyszał 
dźwięk dzwonka pasterza, siadał 
sobie w ogrodzie na ławeczce, aby 
rozmyślać dlaczego był aż tak głu-
pi, aby nie potrafić należycie do-
cenić tego wszystkiego, co robiła 
dla niego, dla dzieci, dla rodziny 
Genowefa, przyjmując jej prace 
dla nich i dla ich gospodarstwa 
jako coś oczywistego. Można po-
wiedzieć, że ogarnęła go niezmie-
rzona nostalgia. Niczego nie mógł 
już zmienić, niczego poprawić, 
więc z żalem, który nic i nikt nie 
był w stanie utulić po wielekroć 
sobie przypominał i rozpamię-
tywał lata wspólnego pożycia ze 
zmarłą żoną.

Jego sąsiedzi, odwrotnie, twar-
do stąpali po ziemi, ale ze współ-
czuciem pozwalali Łynowi na 
samotne przeżywanie jego nie-
spodziewanej tragedii. Widząc 
w jakim stanie znajdował się Mi-
chał, Teofila nie zdecydowała się 
odprowadzić i oddać mu dzieci. 

Już w powrotnej drodze z pogrze-
bu uznała, że najlepiej będzie  za-
trzymać  dzieci Łyna u siebie, aby 
zrobić porządek w jego domu po 
zawierusze i bałaganie poprzed-
nich dni. Do wprowadzenia w  
życie swojego zamiaru potrzebo-
wała pomocy najbliższych Mi-
chałowi Zawilskich. Adam miał 
wymóc na Michale zgodę na po-
zostawienie dzieci u Budziszowej 
do czasu zaprowadzenia stosow-
nego porządku w domu Łyna. 
Jego żonę poprosiła o pomoc 
w niezbędnych pracach ku temu 
prowadzących. Zamierzała prze-
znaczyć na nie kilka dni, nie śpie-
sząc się, aby pozwolić Michało-
wi stopniowo dojść do siebie po 
śmierci i pogrzebie żony.

Kobiety rozpoczęły pracę już 
następnego dnia, w środę rano, 
korzystając z ciepłej słonecznej 
pogody. Najpierw powynosiły 
wszystkie piernaty z łóżek w po-
koju i kuchni, gdzie sypiała Ma-
rysia, wieszając je na sznurkach 
rozciągniętych między drzewa-
mi w ogrodzie. Obie kobiety były 
przekonane, że słoneczna de-
zynfekcja jest jak najbardziej po-
żądana, aby pozbyć się zapachu 
i wrażenia śmierci z domu. Do po-
łudnia zdążyły jeszcze sprzątnąć 
i odświeżyć pokój. Poprzestawia-
ły meble i zabrały się do szorowa-
nia podłogi. Siedzący w ogrodzie 
gospodarz w końcu zaintereso-
wał się ich pracami. Opuścił swo-
ją świątynię dumania kiedy słoń-
ce w swej wędrówce na południe 
utworzyło cień wokół niego. Po-
wodowany prostą, ludzką cieka-
wością, wszedł do domu. Kuchnia 
wyglądała nadal na zapuszczoną, 
ale gdy zajrzał do pokoju, wydało 
mu się, że zrobiło się tam jaśniej 
i jakby bardziej pogodnie.

- Toć to istna rewolucja – zdu-
miał się. – Nie pamiętam kiedy tu 
było szorowanie podłogi. Mycie 
tak, ale szorowanie…

- No widzisz – odpowiedzia-
ła Zawilska. – Nie wiedziałeś, że 
masz tak pracowite sąsiadki.

- Czy wam w czym pomóc? 
- Lepiej tu nie wchodź. Jeszcze 

tylko pobrudzisz podłogę swoimi 
buciorami.

- To co mam robić? 
- W domu nic. Lepiej znajdź 

sobie robotę gdzie indziej.
- To pójdę do Adama, bo sa-

memu mi ciężko tak siedzieć –  
westchnął.

- Zaraz kończymy na dziś. 
Przyjdź po drugiej na obiad, bo 

dzieci tu nie puszczę aż wysprzą-
tamy i kuchnię – wtrąciła się do 
ich rozmowy Budziszowa, nie 
przerywając szorowania.

- Dobrze, przyjdę – zgodził się. 
– Do dzieci mi tęskno. Tylko one 
mi zostały – wycofał się w głąb 
kuchni, a wychodząc krzyknął 
jeszcze do Teofili. – Zamknij są-
siadko dom na skobel jak będzie 
wychodzić! Przejdę się!

Postanowił poszukać Zawil-
skiego, ale Adama nie było ani 
w domu, gdzie beztrosko bawi-
ły się dzieci, ani na podwórku. 
Michał postanowił więc przejść 
się do pasterza, który trudnił się 
pilnowaniem wszystkich krów 
z wioski, wypasających się na 
nadrzecznych pastwiskach. Pa-
sterz nazywał się Maciej Cymcyk 
i ósmy krzyżyk nosił już na kar-
ku, ale zahartowany codziennym, 
wielogodzinnym przebywaniem 
na powietrzu, nie uskarżał się na 
kłopoty ze zdrowiem. Był jesz-
cze nadzwyczaj sprawny fizycz-
nie i zawsze prezentował niczym 
nie zmąconą pogodę ducha. To-
też codziennie ktoś go odwiedzał, 
najczęściej dzieci, jeśli tylko uda-
ło im się wyrwać z domu. Michał 
Łyn pomyślał, że towarzystwo ra-
dosnego z natury Maćka to jest to, 
czego on potrzebuje.

Już z daleka dojrzał paste-
rza siedzącego pod polną gruszą. 
Z zamkniętymi oczami wsłuchi-
wał się w bogactwo dźwięków 
dochodzących z nadbrzeżnego 
otoczenia. Obok niego leżał kun-
dlowaty duży pies, który wyczuł 
nadchodzącego, ale nawet nie za-
warczał, bo wszystkich we wsi 
znał. Obserwował go tylko spod 
oka. W końcu i jego brodaty pan 
otworzył oczy, gdy nadchodzący 
człowiek zbliżył się do niego.

- Niech będzie pochwalony – 
usłyszał.

- Na wieki wieków – odpowie-
dział tak, jak zwykle to czynił wo-
bec dorosłych. – Siądź, Michale. 
Pogadamy sobie.

Łyn usiadł obok niego bez 
słowa.

- Wybacz, że nie byłem na po-
grzebie. Nie było komu mnie tu 
zastąpić – Maciej chciał uspra-
wiedliwić swoją nieobecność, 
ale Michał tylko machnął ręką. 
– Chcesz tu ze mną pomilczeć? 
Może być i tak.

Obaj patrzyli przed siebie, na 
rzekę i jej wyższy, przeciwległy 
brzeg.

- To nie tak, Macieju – Łyn 

odezwał się w końcu. – Ciężko mi 
i tyle. Nie mam słów. Nie wiem co 
mówić.

- Ja też nie wiem co ci gadać. 
Pocieszać to może ksiądz. On to 
umie robić. Ja jestem tylko bied-
nym pasterzem. Przychodzą tu 
do mnie ludzie, żeby się wyga-
dać. Ja słucham i nic nie mówię 
nie pytany. Jak ty chcesz pomil-
czeć, to możemy tak do wieczora 
– uśmiechnął się do swoich myśli.

- Nie wiem czy sobie poradzę 
z tym wszystkim.

- Niby z czym?
- No wiesz, z dziećmi, ich wy-

chowaniem bez matki. Czuję taką 
pustkę jak nigdy … Żyć trudno.

- Kiedy masz coś, wydawało-
by się, twoje na zawsze i nagle Bóg 
ci to odbiera, to tracisz grunt pod 
nogami. Ja też miałem żonę. Teraz 
jestem sam. Córka poszła do innej 
wsi. Co mam robić? Idę tą swoją 
dróżką aż padnę. Chleb i woda to 
moje życie. I rzeka, i powietrze.

- Jak mam teraz żyć, Macieju, 
jak żyć?

- Przeboleć, Michale, no i iść 
dalej. Nie jest tak źle. Masz po-
moc. Teofila pomagała ci przed 
śmiercią twojej Geni, pomoże i te-
raz. Jest wdową, nie ma nikogo na 
tym świecie. I jeszcze do wszyst-
kiego zdatna – po raz pierwszy 
stary pasterz spojrzał badawczo, 
ale też i trochę kpiąco na Łyna.

- Wiem co ona warta. Każdych 
pieniędzy. Zajęła się moją dziatwą 
i jestem o nie spokojny. Nie mogę 
jednak patrzeć na nią bez niechę-
ci. Powstrzymuję się, żeby nie wy-
rzucić jej z mojego domu, gdzie 
robi porządki razem z Zawilską. 
Ona nie powinna tam być, gdzie 
jest miejsce Gieni.

- Twojej Gieni już nie ma. I to 
się już nie zmieni – Maciej wycią-
gnął cybuch z kieszeni, zaś z dru-
giej  torebkę z tytoniem i nabił 
trochę do fajki. – Poczęstował-
bym cię, ale nie mam bibułki ani 
nawet skrawka gazety.

- Nie kłopocz się tym – Mi-
chał machnął ręką, pasterz zapa-
lił fajkę.

- Czas leczy wszystkie rany. 
Ona nie żyje, a ty musisz iść swo-
ją drogą przez życie. Małe dzieci 
wymagają twojej uwagi. Musisz je 
ubierać, karmić, bawić. Jak sobie 
z tym poradzisz bez kobiety? 

- Nie radziłem sobie i nie po-
radzę.

- To wyjście jest tylko jedno – 
Maciej zaciągnął się, aby po chwili 
wypuścić kłębki dymu. – Musisz 

postarać się o kobietę. Ty w tym 
nieszczęściu masz szczęście. Ona 
sama do ciebie przychodzi. Sama 
chce ci pomagać. Jest wolna 
i chętna do pomocy. Korzystaj 
albo kiep jesteś i tyle.

- Nic do niej nie mam, ale oże-
nić się z nią nie mogę.

- Kto ci się każe żenić? Wiado-
mo, że nie możesz. Przez rok. Po-
moc jej jednak przyjmuj. I ją do-
ceniaj. Zrobisz jak zechcesz. Jak 
sobie pościelesz, tak się wyśpisz, 
mawiają. I święta w tym racja.

- Ona nie może do mnie przy-
chodzić. Ludzie zaczną plotko-
wać. Posądzą nas o to, o co nie po-
winni. Nie mógłbym tak żyć. No 
i nie byłoby to w porządku wobec 
Gieni.

- Twojej Gieni już nie ma. Po-
wtarzam ci. Tu, na tym świecie 
zostałeś sam z dziećmi. Musisz na 
nowo ułożyć sobie życie i masz 
możliwość to zrobić. Wykorzystaj 
sposobność kiedy ją masz. Wieś 
nie będzie ani karmić, ani chować 
twoich dzieci, a Budziszowa mo-
głaby to robić. Zdecyduj czy waż-
niejsze dla ciebie jest to, o czym 
ludzie, czasem złośliwie, będą 
plotkować, czy też twoje własne 
dobro. Dobrze ci radzę, nie zrażaj 
do siebie Teofili. Ona jedna może 
jeszcze uratować twoją rodzinę, 
zastąpić dzieciom matkę, a to-
bie… żonę.

- Gadanie  – Michał poderwał 
się energicznie z murawy. – Nie 
mogę się z nią ożenić i nigdy tego 
nie zrobię. 

- Zrobisz to, zrobisz, alboś sta-
ry kiep. Dam ci dobrą radę – Ma-
ciej podniósł się, aby spojrzeć Ły-
nowi w oczy. – Nie mów na nią 
złego słowa do obcych ci ludzi, 
bo to do niej wróci. Przeżywaj 
swój ból jak chcesz, ale doceniaj 
to, co ona robi dla ciebie i twoich 
dzieci. Nie odpychaj jej, a raczej 
przyciągaj dobrym słowem i spoj-
rzeniem. Inaczej czeka cię los nie 
do pozazdroszczenia. Zostaniesz 
sam, bo nikt nie przyjdzie do cie-
bie na czwórkę dzieci, które masz 
na swojej głowie. Tym bardziej, że 
to jeszcze małe dzieci. 

- Dziękuję za dobre rady, Ma-
cieju. Bóg zapłać! – Łyn nie poda-
jąc pasterzowi ręki, zawrócił się na 
pięcie i odszedł wzburzony. 

Zdenerwował go ten wiejski 
filozof. Niech dzieciom daje do-
bre rady, a nie starym wygom, 
co już nie jedno przeżyli w życiu, 
pomyślał. On, Michał, nie może 
przecież zbliżyć się do Budziszo-
wej, bo to byłoby sprzeniewie-
rzeniem się pamięci zmarłej żony. 
Niemniej czy jednak czasem nie 
mógłby się postarać być miły dla 
kobiety, która mu przecież poma-
ga? Trudno się nie domyśleć na co 
ona liczy, ale może i rację ma ten 
Maciej, że zrazić ją sobie byłoby 
głupotą. Z tym zdaniem pasterza 
jak najbardziej się zgadzał.
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Komunikat dot. wizyt w poradniach specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży od dnia 16 marca 2020 roku

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 - 
Poradnia Logopedyczna 15-327 
Białystok ul. Wiadukt 5/8 Tel. 696 
767 811
5. Elżbieta Dąbrowska – Logopedia, 
ul. Stołeczna 7/7a, 15-879 Białystok, 
tel. 609 960 960
6. NZOZ VITA Grażyna Matulanis, ul. 
Ks. Jerzego Popiełuszki 71, 15-657 
Białystok, tel. 85 654 62 48

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

Polskiego 59, 18-400 Łomża, tel. 86 
215 02 65

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

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

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-
540 Białystok, tel. 85 740 94 44
2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku, ul. M. C. Skłodow-
skiej 24a, 15-276 Białystok, tel. 85 
831 77 34
3. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. 
Piaskowa 9, 18-100 Łapy, tel. 85 814 
24 17

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII 
I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda Gi-
nela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 
Maja 34, 19-203 Grajewo, tel. 86 272 
32 71 wew. 221
2. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Woj-
ska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 
86 278 24 24 wew. 325
3. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 36

4. Szpital Powiatowy w Zambrowie 
spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, ul. Papieża J. Pawła II 3, 18-
300 Zambrów, tel. 86 276 36 43

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

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE 
GASTROENTEROLOGII
1. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i 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
3. Gabinet Dermatologiczny Doro-
ta Mierzejewska, Ul. Sybiraków 5/3, 
Łomża, tel. 518 089 902
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej "PRODERM" Elżbieta Kozłow-

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

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
1. Szpital Ogólny w Wysokiem Ma-
zowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 
Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 
54 40
2. Szpital Powiatowy w 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 Mazo-
wieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wy-
sokie 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 Zambro-
wie sp. z o.o., ul. Papieża Jana Paw-
ła 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
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
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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. Skłodow-
skiej 24 A, Białystok, tel. 85 831 82 69
2. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 
Szpital Zespolony im. J. Śniadeckie-

go, ul. M. Skłodowskiej- Curie 26, 
Białystok, tel. 85 748 81 40

KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA
1. Szpital Ogólny im. dr Witolda 
Ginela w Grajewie, ul. Konsty-
tucji 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. Skłodow-
skiej – Curie 24A, Białystok, tel. 85 
831 80 00
2. DAVITA sp. z o.o., ul. Konstytucji 3-go 
Maja 34, Grajewo, tel. 86 222 34 25

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA 
I LECZENIE 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
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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

BIURO REKLAMY :: ZADZWOŃ 86 216 74 44
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Natura ma wiele twarzy.  
Jedną z nich jest śmiertelnie groźny wirus,  
a inną oszałamiające piękno i harmonia.  
I to zupełnie niedaleko – w dolinie Narwi. 


