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 Tematem g�ównym by�a sytuacja �rm
z naszego regionu oraz programy wsparcia 
dla przedsi�biorców, przygotowane przez 
w�adze województwa �ódzkiego. W spot-
kaniu wzi�li udzia� przedstawiciele regio-
nalnych �rm i instytucji otoczenia biznesu.
 � Bardzo mi zale�a�o na tym spotkaniu, 
bo chcia�em us�ysze� od pa�stwa, co mo-
�emy zrobi� w naszej wspólnej walce 
ze skutkami epidemii. Chcia�em pozna� pa�-
stwa opinie, zanim uruchomimy zapowie-
dziane i przygotowywane programy wspar-
cia dla �rm z naszego regionu � mówi� 
marsza�ek Grzegorz Schreiber.
 Marsza�ek poinformowa� o kolejnych 
programach wsparcia dla przedsi�biorców. 
W po�owie maja planowany jest konkurs,
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020, na bezzwrotne 

dotacje dla �rm zainteresowanych szeroko 
rozumianym przepro�lowaniem swojej 
dzia�alno�ci, a nawet zupe�n� zmian� 
bran�y. Pieni�dze z dotacji b�dzie mo�na 
przeznaczy� m.in. na zakup maszyn i urz�-
dze�, szkolenia pracowników czy nabycie 
rozwi�za� teleinformatycznych.
 � Ma to da� przedsi�biorcom narz�dzia 
do dzia�ania w najbli�szej, a mo�e nawet 
w dalszej przysz�o�ci � podkre�li� marsza�ek 
województwa Grzegorz Schreiber.

 Kolejna forma wsparcia, nad któr� 
marsza�ek pracuje wspólnie z Minister-
stwem Funduszy i Polityki Regionalnej, 
to dotacje lub pomoc zwrotna na �nanso-
wanie kapita�u obrotowego.
 � B�dzie to produkt o szerszym kszta�-
cie, adresowany nie tylko do mikro, ma-
�ych i �rednich �rm, ale tak�e do du�ych 
przedsi�biorstw � zapowiada Grzegorz 
Schreiber. � Ustalamy szczegó�y z pani� mini-
ster Ma�gorzat� Jarosi�sk�-Jedynak. Chce-
my go z rz�dem przygotowa� tak, by by� jed-
nolity, niezale�nie od �ród�a �nansowania.
 Jak precyzuje marsza�ek, warunki tego 
wsparcia ustalane s� w�a�nie przez region 
w porozumieniu z Ministerstwem Fundu-
szy i Polityki Regionalnej, bo maj� by� uni-
wersalne dla ca�ego kraju i dost�pne dla 

wszystkich przedsi�biorstw. Pieni�dze 
z tego wsparcia b�dzie mo�na wykorzys-
tywa� na zakup materia�ów, towarów 
i surowców, czyli wzmocnienie kapita�u 
obrotowego przedsi�biorstw.
 Grzegorz Schreiber potwierdzi� te� za-
powiadane wcze�niej rozwi�zania. Na prze-
�omie kwietnia i maja z pomocy b�d� 
mogli skorzysta� przedsi�biorcy, którzy za-
ci�gn�li po�yczki JEREMIE i JEREMIE 2, 
ale z powodu epidemii COVID-19 znale�li 

si� w sytuacji utrudniaj�cej sp�at� zobowi�-
za�. Samorz�d województwa �ódzkiego, 
w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego, wprowadzi� udogodnienia, 
które mog� pomóc rozwi�za� te trudno�ci, 
mi�dzy innymi wyd�u�enie okresu �nan-
sowania, wprowadzenie tzw. wakacji 
kredytowych czy negocjowanie obni�enia 
oprocentowania. Równie� na prze�omie 
kwietnia i maja b�dzie si� mo�na ubiega� 
o nowe, bardzo korzystne po�yczki dla mi-
kro, ma�ych i �rednich przedsi�biorstw z wo-
jewództwa �ódzkiego. B�d� one bardzo 
nisko oprocentowane, ju� od 0,1 proc., 
a przedsi�biorcy nie ponios� dodatkowych 

op�at i prowizji w zwi�zku z ich przyzna-
niem. W naszym województwie b�dzie 
do podzia�u 50 milionów z�otych. Po�yczk� 
b�dzie mo�na wykorzysta� na pokrycie 
niezb�dnych wydatków, np. wyp�at� wyna-
grodze�, na zobowi�zania publiczno-
prawne, ale równie� na inwestycje, cho�by 
na zakup maszyn lub sprz�tu. Po�yczki b�-
d� zawiera� opcj� karencji w sp�acie oraz 
stosowanie wakacji kredytowych.
 Marsza�ek i przedsi�biorcy ustalili, 
�e b�d� kolejne spotkania.
 � Serdecznie dzi�kuj� za zaanga�o-
wanie w walce z epidemi� � zako�czy� 
spotkanie Grzegorz Schreiber. � Dobrze, 
�e zauwa�aj� pa�stwo ka�d� form� po-
mocy z naszej strony i pozytywnie te pro-
pozycje postrzegacie.
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 Pomagaj� w tym konduktorzy �ódzkiej 
Kolei Aglomeracyjnej, kierowcy autobu-
sów wojewódzkiej komunikacji zintegro-
wanej, �o�nierze 9 �ódzkiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej, policjanci, stra�nicy 
miejscy, ratownicy medyczni. Maseczki s� 
dost�pne w placówkach podleg�ych albo 
wspó�pracuj�cych z Urz�dem Marsza�-
kowskim W�. Chodzi m.in. o biblioteki 
pedagogiczne i siedziby Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Spo�ecznego w wojewódz-
twie, a tak�e �ódzki Dom Kultury, Cen-
trum Obs�ugi Przedsi�biorcy oraz Regio-
nalne Centrum Pomocy Spo�ecznej w �o-
dzi. Szczegó�owa lista instytucji z adresami 
znajduje si� na stronie lodzkie.pl. Do 
paczki z maseczk� do��czona jest ulotka 

informuj�ca, jak prawid�owo u�ywa� tego 
�rodka ochrony osobistej.
 - Jako samorz�d województwa przeka-
zujemy milion maseczek mieszka�com �ódz-
kiego. Bardzo wa�ne jest to, �e te produkty 
ochronne kupili�my od naszych lokalnych 
przedsi�biorców � podkre�la marsza�ek 
Grzegorz Schreiber. - Maseczki wielokrotne-
go u�ytku przychodz� do nas w transzach. 
Pierwsza zawiera�a ponad 80 tysi�cy sztuk. 
 Mieszka�cy chwal� inicjatyw� mar-
sza�ka, bo o nich pomy�la�. 
 Kilka dni temu Krystyna jecha�a do 
�odzi. W poci�gu �KA kupowa�a bilet. 
� Do biletu od konduktorki dosta�am ma-
seczk� � cieszy si� zdu�skowolanka. 
 Anna, �odzianka, przysz�a do Urz�du 

Marsza�kowskiego w �odzi, gdzie na dole
w biurze podawczym s� dost�pne maseczki.
 - Od znajomej dowiedzia�am si�, �e 
mo�na je tu otrzyma�, a by�am niedaleko, 
wi�c poprosi�am o maseczki dla córki, 
mamy i siebie. 
 Do sieradzkiej siedziby KRUS podje-
cha� Andrzej, bo akurat w radiu us�ysza�, �e 
placówka dysponuje maseczkami. � Mia-
�em blisko, ale pewnie i tak bym si� zjawi�, 
bo maseczki s� trudno dost�pne albo 
bardzo drogie, a nosi� trzeba.
 Specjalna pula maseczek zosta�a prze-
kazana do redakcji �ódzkich mediów. Mar-
sza�ek zadedykowa� je dziennikarzom, fo-
toreporterom, operatorom, którzy wycho-
dz�c w teren s� szczególnie nara�eni na 
niebezpiecze�stwo zara�enia. RED.

Kilkadziesi�t tysi�cy maseczek ochronnych wielokrotnego u�ytku, spo�ród miliona sztuk kupionych z unijnego 
programu przez samorz�d województwa, tra��o ju� do mieszka�ców naszego regionu. Wszystkie s� rozdawane.

Maseczki dla mieszka�ców Marszałek Grzegorz Schreiber uczestniczył 
w przyjęciu pierwszej transzy maseczek

Również policjanci włączyli się w rozdawanie maseczek mieszkańcom
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Ko�a ratunkowe dla biznesu
Grzegorz Schreiber poinformowa� o nich podczas wideokonferencji, 
w której uczestniczyli przedsi�biorcy z województwa �ódzkiego.

– Chciałem poznać państwa opinie, zanim 
uruchomimy zapowiedziane i przygotowywane 
programy wsparcia dla firm z naszego regionu 
– mówił marszałek Grzegorz Schreiber Andrzej Adamczewski

Drodzy Czytelnicy!

Z powodu panuj�cej pandemii zawieszamy 
wydawanie naszego miesi�cznika ��ódzkie.pl� 
na trzy miesi�ce. Wrócimy do Was we wrze�niu.
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– Chciałem poznać państwa opinie, zanim 
uruchomimy zapowiedziane i przygotowywane 
programy wsparcia dla firm z naszego regionu 
– mówił marszałek Grzegorz Schreiber Andrzej Adamczewski

Drodzy Czytelnicy!

Z powodu panuj�cej pandemii zawieszamy 
wydawanie naszego miesi�cznika ��ódzkie.pl� 
na trzy miesi�ce. Wrócimy do Was we wrze�niu.
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 Marsza�ek Grzegorz Schreiber wraz 
z zarz�dem województwa �ódzkiego zde-
cydowa� o przesuni�ciu ponad 140 mln z�  
z bud�etu województwa, funduszy unij-
nych, a tak�e dotacji ze Skarbu Pa�stwa na 
walk� z koronawirusem. 
 � �ódzkie jest jednym z trzech woje-
wództw, które jako pierwsze otrzyma�y 
formaln� zgod� Komisji Europejskiej na 
przeznaczenie funduszów unijnych na 
walk� z COVID-19 � poinformowa� mar-
sza�ek Schreiber. � Dzia�amy skutecznie 
i wci�� szukamy nowych rozwi�za�. 
 Pieni�dze b�d� przekazane na zabez-

pieczenie �ycia i zdrowia mieszka�ców, 
sprz�t dla szpitali, �rodki ochronne dla 
personelu medycznego i pacjentów oraz 
wymiern�, szybk� pomoc �nansow� dla 
�rm. I tak 110 mln z� z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego zostanie 
przeznaczonych m.in. na zakup aparatury 
medycznej, sprz�tu medycznego, �rodków 
transportu oraz ochrony osobistej dla pod-
miotów leczniczych, zaanga�owanych 
w walk� z wirusem SARS-CoV-2.
 Z kolei 7,3 mln z� z Europejskiego Fun-
duszu Spo�ecznego b�dzie wykorzystane 
m.in. na kupno �rodków ochrony osobistej 

dla podmiotów leczniczych, zaanga�owa-
nych w walk� z wirusem SARS-CoV-2.  
Równie� z tego funduszu 24,7 mln z� tra� 
na wsparcie zatrudnienia personelu me-
dycznego: lekarzy, piel�gniarek, ratowni-
ków medycznych oraz pracowników pod-
miotów leczniczych, zaanga�owanych 

w opiek� nad osobami z podejrzeniem i za-
ka�onymi wirusem SARS-CoV-2.
 Bardzo istotne jest to, �e dla tych pro-
jektów do�nansowanie z UE wynosi 
85 proc., a bud�et pa�stwa dok�ada 15 proc.  
Dzi�ki dobrej wspó�pracy z Minister-
stwem Funduszy i Polityki Regionalnej, 
które wyrazi�o zgod� na po��czenie �nan-
sowe bez udzia�u funduszów z bud�etu wo-
jewództwa, uda�o si� pozyska� te �rodki.
 Ponadto zosta�y dokonane przesuni�-
cia prawie 82 mln z� na wsparcie przed-
si�biorstw borykaj�cych si� z problemami 
wywo�anymi pandemi�.Do szpitala im. Biegańskiego trafiły respiratory z rezerw rządowych

4

Maciej Petrycki

Łódzkie walczy z koronawirusem 

Marszałek Grzegorz Schreiber (pierwszy od prawej), 
wicemarszałkowie Zbigniew Ziemba, Piotr Adamczyk 
i członkowie zarządu województwa Andrzej Górczyński, 
Robert Baryła zdecydowali o wsparciu przedsiębiorców

Województwo �ódzkie zaanga�owa�o si� w walce z koronawirusem, 
przekazuj�c miliony z�otych na sprz�t dla szpitali, ale tak�e sta-
wiaj�c na pomoc zwyk�ym ludziom. Dodatkowe fundusze tra��y 
do przedsi�biorców w naszym regionie.

Województwo 
łódzkie 
ma fundusze 
europejskie 
na walkę 
z COVID-19
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25 mln
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Pieni�dze, maseczki i respiratory

 Na wniosek marsza�ka szpital im. 
Biega�skiego w �odzi otrzyma� siedem 
nowoczesnych respiratorów. Urz�dzenia 
pochodz� z rezerw rz�dowych. Z tych�e 
rezerw do szpitala im. Pirogowa w �odzi 
dotar� transport maseczek ochronnych, 
o które wystarali si� marsza�ek Schreiber 
wspólnie z wojewod�. Dodatkowo cztery 
respiratory tra��y do szpitala w Zgierzu 
dzi�ki zakupowi s�nansowanemu przez 
Wojskowe Zak�ady Lotnicze nr 1 w �odzi.
 � Sukcesywnie wyposa�amy nasze pla-
cówki w maseczki, kombinezony, r�kawice, 
p�yn dezynfekcyjny. Do szpitala Koperni-
ka, Pirogowa i innych szpitali wojewódzkich 
ju� dotar�y. Sprz�t ochronny kierujemy do 
wszystkich naszych szpitali, nie tylko do za-
ka�nych � podkre�la Grzegorz Schreiber.

Pomoc dla przedsi�biorców

 � To, co mo�na by�o najszybciej zrobi�, 
zrobili�my. Skierowali�my dodatkowe fun-
dusze dla w�a�cicieli �rm, którzy w nor-
malnej konkursowej drodze pieni�dzy 

tych nie mogliby otrzyma� � t�uma-
czy marsza�ek Schreiber. 

 Do 100 mln z� (pierwot-
nie 34 mln z�) powi�kszona 
zosta�a pula dla ma�ych 
i �rednich przedsi�biorstw, 
które z�o�y�y wnioski o do�-

nansowanie projektów na in-
nowacyjne rozwi�zania. Co si� 

za tym kryje? Otó� pieni�dze zo-
stan� przeznaczone na do�nanso-

wanie �rm, które wystartowa�y w kon-

kursie �Innowacje w M�P� (ma�ych 
i �rednich przedsi�biorstw) w ramach RPO 
W� na lata 2014-2020. Dotychczasowa 
kwota przeznaczona na ten konkurs 
wynosi�a ponad 34 mln z�. To oznacza�o, �e 
wsparcie uzyska 15 projektów. Zarz�d wo-
jewództwa �ódzkiego podniós� jednak tzw. 
alokacj� o ponad 64 mln z�, do blisko 100 mln z�. 
Dzi�ki temu do do�nansowania rekomen-
dowanych zosta�o a� 47 projektów.
 Poza tym zarz�d województwa �ódz-
kiego przed�u�y� terminy naboru wnios-
ków w dwóch konkursach. Do 30 czerwca 
� na rozwój gospodarki turystycznej 
i kszta�cenia zawodowego, a do 30 kwiet-
nia � na infrastruktur� opieki spo�ecznej. 
 Pomys�em nie do przecenienia jest 
uruchomienie przemys�u w�ókienniczego 
w �ódzkiem przy okazji walki z pandemi�. 
Marsza�ek Schreiber zapowiedzia�, �e chce, 
�eby województwo kupowa�o wyposa�e-
nie ochronne od lokalnych �rm. 

 � Fundusze, którymi b�dziemy dyspo-
nowa�, skierujemy na zakup nie tylko 
sprz�tu medycznego, ale tak�e kombinezo-
nów ochronnych, maseczek, przy�bic. O ile 
b�dzie to mo�liwe, chcieliby�my je kupo-
wa� w �rmach z �ódzkiego � t�umaczy 
Grzegorz Schreiber. � Bardzo mi zale�y, 
�eby wyposa�enie potrzebne personelowi 
medycznemu i szpitalom by�o produko-
wane tu, na miejscu. 
 Zdecydowanie do najwi�kszych wy-
zwa� b�dzie nale�a�a pomoc dla bran� 
gastronomicznej i turystycznej, które z po-
wodu kwarantanny prze�ywaj� bardzo 
trudny okres. �ódzkie ju� teraz koordynu-
je wsparcie z resortem pracy, który kieruje 
pieni�dze na pomoc przedsi�biorcom 
przez Wojewódzki Urz�d Pracy i powiato-
we urz�dy. Marsza�ek t�umaczy, �e b�dzie 
stara� si� zwi�kszy� fundusze przekazy-
wane przedsi�biorcom.  

Jeste�my 
w internecie
 Na stronie Lodzkie.pl, pro�lu FB: 
Lodzkie.pl, Promuje �ódzkie, Twiterze, 
Instagramie i YouTubie codziennie prowa-
dzona jest komunikacja, dotycz�ca zapo-
biegania i walki z koronawirusem. Publi-
kowane s� �lmy, slajdy, rozmowy z eksper-
tami, relacjonowane konferencje zarz�du 
województwa �ódzkiego. Na FB: Lodzkie.pl, 
Promuje �ódzkie, Instagramie i Twitterze 
prezentowani s� ludzie wyruszaj�cy codzien-
nie do pracy, dzi�ki którym mieszka�cy na-

szego województwa normalnie funkcjonuj�. 
 Dla przedsi�biorców, w ramach strony 
Lodzkie.pl, powsta�a strona informacyjna 
https://biznes.lodzkie.pl/koronawirus/, 
której celem jest dostarczanie informacji 
o koronawirusie oraz rozwi�zaniach insty-
tucjonalnych, skierowanych do sektora B2B.
 �ódzkie uruchomi�o tak�e na Facebooku 

grup� ��ódzkie walczy z COVID-19�, 
która ��czy dwa cele. Po pierwsze, jest gru-
p� wsparcia i wymiany informacji dla 
�ódzkiego biznesu. Po drugie, kojarzy ze so-
b� �rmy posiadaj�ce materia�y do wytwa-
rzania maseczek, kombinezonów ochron-
nych z lud�mi, którzy maj� mo�liwo�ci, �e-
by je wyprodukowa� i przekaza� szpitalom.

Szpital im. Madurowicza został zaopatrzony w środki ochronne
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 Szpitale wojewódzkie uruchomi�y pomoc 
psychologiczn� dla tych, których dotkn�� 
koronawirus, i ich najbli�szych. Z porad 
mog� skorzysta� tak�e osoby maj�ce k�opoty 
psychiczne w czasie epidemii. 

 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespó� 
Opieki Zdrowotnej w �odzi oferuje wsparcie 
psychologiczne zwi�zane z sytuacj� epidemio-
logiczn� przez pi�� dni w tygodniu (od po-
niedzia�ku do pi�tku) w godzinach 8-19. 
Numery telefonów: 42 71 55 737 � doro�li, 
42 71 55 738 � dzieci; 
e-mail: interwencja@babinski.home.pl. 

 Szpital im. Kopernika w �odzi uruchomi� 
pomoc psychologów, którzy s� dost�pni dla pa-
cjentów i personelu od poniedzia�ku do pi�tku 
w godzinach 8 - 15 pod telefonami: 42 689 57 75, 
42 689 57 74, 42 689 57 69, 518 718 807, 506 
585 119, 518 707 398 (O�rodek Pediatryczny 
im. Korczaka). W sytuacjach szczególnych mo-
�na tak�e dzwoni� do koordynatora zespo�u 
psychologów tel. 509 022 542.
 Zespó� psychologów szpitala przygotowa� 
tak�e porady dotycz�ce walki z l�kiem i stresem 
oraz propozycje �wicze� i technik relaksacyjnych. 

Materia�y s� do pobrania na:
www.roo.kopernik.lodz.pl (zak�adka 
HOME/Wsparcie psychologiczne dla 

pracowników szpitala i pacjentów) 

 Szpital im. Madurowicza w �odzi - po�o�nic-
two, patologia ci��y, neonatologia organizuje 
dla podopiecznych telefoniczne konsultacje 
pod numerem: 724 722 241. Pacjentki w ci��y 
b�d�ce pod opiek� poradni ginekologiczno-
po�o�niczej w godz. 7.30 - 14.30 mog� zadzwo-
ni� do lekarza z pytaniami lub w�tpliwo�ciami.  
W ci�gu dnia  lekarze i piel�gniarki dzwoni� do 
przysz�ych mam, pytaj�c o zdrowie i samopo-
czucie. Wszystko po to, aby je�li to mo�liwe, dla 
bezpiecze�stwa pozosta�y w domu.

Porady 
psychologów

 W hotelu Reymont w �odzi ruszy-
�o pierwsze w mie�cie izolatorium. 
Zosta�o przygotowane z my�l� o oso-
bach oczekuj�cych na wynik testu na 
obecno�� wirusa SARS-CoV-2 lub 
chorych na COVID-19 z �agodnym 
przebiegiem choroby. Do dyspozycji 
pacjentów oddane zosta�y 72 pokoje. 
Izolatorium b�dzie obs�ugiwane przez 
jednoimienny szpital zaka�ny w Zgierzu.
 W budynku zosta�y wyodr�bnio-
ne strefy poruszania si� i przebywania 
dla osób chorych oraz zdrowych. 
Koszty funkcjonowania obiektu po-
krywa Narodowy Fundusz Zdrowia. 
 Regionalna Organizacja Turys-
tyczna Województwa �ódzkiego 

wspiera swoich partnerów w czasie 
pandemii oraz akcj� #ZmienTermin-
NieOdwo�uj. Bran�a turystyczna na-
le�y do tych, które na epidemii koro-
nawirusa trac� najbardziej. Wraz z wpro-
wadzeniem w Polsce stanu epidemii 
wszystkie zaplanowane wyjazdy, po-
dró�e i wycieczki zosta�y odwo�ane.
Ogólnopolska kampania �Zmie� ter-
min, nie odwo�uj�, której twórcami s� 
przedsi�biorcy turystyczni, ma na ce-
lu z�agodzenie skutków pandemii 
oraz pomoc �rmom turystycznym, by 
utrzyma�y p�ynno�� �nansow�. Akcja 
wspierana jest przez Województwo 
�ódzkie, które jest cz�onkiem ROTW�.

Jak widać, żołnierze w każdy możliwy sposób dostarczają żywność seniorom
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 �o�nierze 9 �ódzkiej Brygady Obrony 
Terytorialnej wspó�pracuj� z Urz�dem 
Marsza�kowskim Województwa �ódzkie-
go. Seniorom z naszego regionu rozwo�� 
paczki �ywno�ciowe, przygotowane przez 
urz�d. Otrzymuj� je te� ratownicy medyczni.
 � Oni potrzebuj� wsparcia na co dzie� 
w walce z koronawirusem � mówi mar-
sza�ek Grzegorz Schreiber. � S� to paczki 
�niadaniowe. Zawieraj� pieczywo, mas�o, 
w�dlin�, miód, ser, d�em. Podstawowe 
produkty, które s� potrzebne od zaraz. 
�o�nierze dostarczaj� nie tylko �ywno��, 
ale i leki, pomagaj� s�u�bom sanitarnym 
i samorz�dowym, wspó�pracuj� z pomoc� 
spo�eczn� i Caritasem, oddaj� krew oraz 
prowadz� infolini� psychologiczn�. W po-
rozumieniu z policjantami sprawdzaj� te� 
osoby obj�te kwarantann�. Niedawno 
9�BOT uczestniczy�a w akcji przygotowa-

nej przez marsza�ka województwa i woje-
wod� �ódzkiego. Chodzi�o o rozwieszenie 
plakatów informuj�cych, jak nale�y si� zacho-
wa�, kiedy podejrzewa si� infekcj� wirusow�. 
 Kombinezony ochronne, fartuchy i ma-
seczki szyj� wi��niowie Zak�adu Karnego 
w Sieradzu. Zajmuje si� tym 90 skazanych, 
zatrudnionych w przywi�ziennym Pa�-
stwowym Przedsi�biorstwie Odzie�owym. 
 Wi��niowie dziennie szyj� od 300 do  
350 kombinezonów ochronnych, 1000-
1200 fartuchów i oko�o 4000 maseczek. 
Kombinezony i fartuchy odbiera �rma 
dostarczaj�ca wyposa�enie medyczne do 
szpitali i placówek zdrowia. 
 Do szpitali i innych placówek w na-
szym regionie tra�, z przeznaczeniem do 
dezynfekcji, ponad osiem tysi�cy litrów 
spirytusu przekazanego przez Izb� Admi-
nistracji Skarbowej w �odzi. Alkohol 

pochodzi z nielegalnego obrotu i zapad�o 
ju� orzeczenie o jego przepadku na rzecz 
Skarbu Pa�stwa.
 Dotychczas 3 tys. litrów otrzyma� 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. 
Biega�skiego w �odzi. Po 700 litrów 
odebra�y Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital w Zgierzu i Instytut Centrum 
Zdrowia Matki Polki w �odzi. Kutnowski 
Szpital Samorz�dowy i Szpital Powiatowy 
w Radomsku otrzyma�y po 500 litrów. Do 
Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA 
w �odzi dotar�o 400 litrów. Z kolei po 200, 
100 i 50 litrów zosta�o dowiezionych do 10 
placówek, które z�o�y�y zapotrzebowanie, 
i nie jest to koniec akcji.

Sami sobie niesiemy pomoc
Bo�ena Bilska-Smu�
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Żołnierze 9ŁBOT oddają krew

W sieradzkim więzieniu codziennie 
szytych jest do 350 kombinezonów 
ochronnych

W przywięziennym przedsiębiorstwie 
pracuje 90 skazanych

Staramy si�. 
Zarówno 
instytucjonalnie, 
jak i indywidualnie 
pomagamy sobie. 
Chcemy przetrwa� 
czas zarazy z jak 
najmniejszymi 
stratami.
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www.roo.kopernik.lodz.pl (zak�adka 
HOME/Wsparcie psychologiczne dla 
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 Trzeba pami�ta�, �e pracodawcy, mi-
mo kryzysu gospodarczego wywo�anego 
epidemi�, nie mog� nie realizowa� wobec 
pracowników podstawowych �wiadcze�, 
takich jak wyp�ata wynagrodzenia. Ale 
i pracownicy nie mog� rezygnowa� z pra-
cy, powo�uj�c si� m.in. na obaw� o zdro-
wie. Rz�d wprowadzi� rozwi�zania tarczy 
antykryzysowej, której najwa�niejsze za-
gadnienia omawiamy w tym tek�cie.

Czy po zamkni�ciu, np. 
sklepu czy restauracji 
pracodawca musi p�aci� 
pracownikom tzw. 
postojowe? 

 Pracodawca musi wyp�aca� wynagro-
dzenie postojowe, zgodnie z art. 81 § 1   
Kodeksu pracy. �Pracownikowi za czas 
niewykonywania pracy, je�eli by� gotów do 
jej wykonywania, a dozna� przeszkód z 
przyczyn dotycz�cych pracodawcy, przy-
s�uguje wynagrodzenie wynikaj�ce z jego 
osobistego zaszeregowania, okre�lonego 
stawk� godzinow� lub miesi�czn�, a je�eli 
taki sk�adnik wynagrodzenia nie zosta� 

wyodr�bniony przy okre�laniu warunków 
wynagradzania � 60 proc. wynagrodzenia�. 
Je�li wi�c pracownik jest gotowy do 
podj�cia pracy, ale nie mo�e jej wykony-
wa� z przyczyn le��cych po stronie pra-
codawcy, pracownikowi przys�uguje wy-
nagrodzenie p�atne 100 proc., je�li w umo-
wie o prac� okre�lona jest stawka godzino-
wa lub miesi�czna. Je�li umowa nie prze-
widuje takiego sk�adnika, a pensja wyp�a-
cana jest na zasadzie akordu lub prowizji, 
to wtedy przys�uguje 60 proc. wynagrodze-
nia. Nie mo�e by� ni�sze ni� p�aca minimalna.

Czy mo�na wys�a� 
pracownika podczas 
postoju zak�adu pracy 
na zaleg�y urlop?

 Pracodawca mo�e skierowa� pracow-
nika na zaleg�y urlop p�atny, je�li ten nie 
wykorzysta� go do 30 wrze�nia. Innymi 
s�owy, w wypadku zaleg�ego urlopu wypo-
czynkowego, który nie zosta� wykorzys-
tany do 30 wrze�nia nast�pnego roku ka-
lendarzowego, pracodawca ma prawo wy-
s�a� pracownika na zaleg�y urlop nawet bez 
jego zgody. To samo uprawnienie przys�u-
guje pracodawcy wobec pracownika, który 
znajduje si� w okresie wypowiedzenia.

Czy pracownik mo�e 
nie przyj�� do pracy, 
t�umacz�c to obaw� 
o zdrowie?

 Nie, nie mo�e. Je�li pracownik nie sta-
wia si� do pracy bez usprawiedliwienia, to 
narusza obowi�zki pracownicze, za co 
grozi kara, nagana, a nawet zwolnienie 
dyscyplinarne. Ale mo�e odmówi�, je�li 
warunki pracy nie odpowiadaj� przepisom 
BHP i stanowi� zagro�enie dla zdrowia lub 
�ycia pracownika, albo gdy wykonywana 
przez niego praca grozi takim niebezpie-
cze�stwem innym osobom. Nale�y to bez-
zw�ocznie zg�osi� pracodawcy. Stanowi 
o tym art. 210 § 1  Kodeksu pracy. 

Jak potraktowa� 
pobyt pracownika 
na kwarantannie?
 
 Pracownik, który musi podda� si� 
kwarantannie jest zobowi�zany po-
wiadomi� o tym pracodawc�. W ci�gu 
trzech dni roboczych po uko�czeniu 
kwarantanny musi z�o�y� pracodawcy 
stosowne o�wiadczenie. Po jego do-
starczeniu  pracodawca sk�ada doku-
menty w ZUS. Za czas kwarantanny 
przys�uguje zasi�ek p�atny 80 proc. 
podstawy wymiaru.

PANDEMIAPoradnik dla 
pracodawców i pracowników

Przygotowali�my poradnik, w którym przedstawiamy rozwi�zania mo�liwe do wprowadzenia 
przez ma�e i �rednie �rmy. Podpowiadamy, co wolno pracodawcom, a co pracownikom.
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PANDEMIAMo�na zawiesi� 
dzia�alno�� 
gospodarcz�, maj�c 
zatrudnionych 
pracowników? 

 Nie. Przedsi�biorca mo�e zawiesi� 
dzia�alno�� wtedy, kiedy nie zatrudnia 
pracowników na umow� o prac�, b�d� 
powo�ania, wyboru, mianowania czy 
na spó�dzielcz� umow� o prac�. 

Mo�liwe jest 
wprowadzenie 
w zak�adzie 
cz��ciowego 
wykonywania pracy 
zdalnej?

 Tak. Praca zdalna nie jest obowi�z-
kiem pracodawcy, lecz prawem. Dlate-
go pracodawca mo�e wskaza� pracow-
ników pracuj�cych w domu i tych, któ-
rzy b�d� musieli przyje�d�a� do zak�a-
du. Je�li nie ma mo�liwo�ci zapew-
nienia pracownikom pracy zdalnej, s� 
zobowi�zani wykonywa� prac� tak jak 
dotychczas. W wypadku wykonywa-
nia pracy na terenie zak�adu pracy pra-
codawca powinien zapewni� pracow-
nikom odpowiednie warunki BHP, 
maj�ce na celu ograniczenie mo�li-
wo�ci zaka�enia wirusem SARS-CoV-2.

Czy mo�na skierowa� 
zatrudnionego do 
innej pracy, je�li nie 
mo�e wykonywa� 
pracy zdalnie?

 Tak. Mo�na przydzieli� pracowni-
kowi inn� prac� ni� okre�lona w umo-
wie o prac� przez okres nieprzekracza-
j�cy trzech miesi�cy w roku kalenda-
rzowym, je�eli nie powoduje to obni-
�enia wynagrodzenia i odpowiada 
kwali�kacjom pracownika. Mo�liwe 
jest tak�e dokonanie wypowiedzenia 
warunków pracy i p�acy albo rozwi�-
zanie umowy o prac� z przyczyn nie-
dotycz�cych pracowników. W przy-
padku, gdy pracodawca zatrudnia co 
najmniej 20 pracowników, rozwi�za-
nie umowy o prac� w wy�ej wskazany 
sposób wi��e si� konieczno�ci� 
wyp�aty odprawy.

Kiedy wolno wys�a� 
pracownika na urlop 
bezp�atny?

Zgodnie z art. 174 § 1 Kodeksu pracy, na 
bezp�atny urlop mo�na wys�a� pracow-
nika jedynie na jego pisemny wniosek.

Jak wygl�da 
zwolnienie 
z op�acania sk�adek 
ZUS? Je�li �rma 
zatrudnia 10 osób, ale 
nie na ca�y etat, to 
w�a�ciciel mo�e 
wyst�pi� o zwolnienie 
ze sk�adek?

 Nie. ZUS rozpatruje jedynie, czy 
pracownik jest zg�oszony do op�acania 
sk�adek, natomiast forma zatrudnie-
nia na etacie nie ma tu �adnego zna-
czenia. Pa�stwo przejmie na trzy mie-
si�ce pokrycie sk�adek od przedsi�-
biorców dzia�aj�cych przed 1 lutego 
br., osób wykonuj�cych dzia�alno�� 
pozarolnicz� przed 1 lutego br. i op�a-
caj�cych sk�adki na w�asne ubezpie-
czenia, p�atników sk�adek, którzy pro-
wadzili �rm� przed 1 lutego br. i zg�o-
sili do ubezpiecze� spo�ecznych mniej 
ni� 10 osób na 29 lutego br. oraz 
duchownych. Przepisy nie przewiduj� 
minimalnej i maksymalnej kwoty 
nale�no�ci z tytu�u sk�adek, któr� 
mo�e obj�� zwolnienie, z wyj�tkiem 
osób prowadz�cych pozarolnicz�   
dzia�alno�� i osób z nimi wspó�pracu-
j�cych oraz duchownych, dla których 
chodzi o sk�adki od najni�szej pod-
stawy ich wymiaru.
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nia. Nie mo�e by� ni�sze ni� p�aca minimalna.

Czy mo�na wys�a� 
pracownika podczas 
postoju zak�adu pracy 
na zaleg�y urlop?

 Pracodawca mo�e skierowa� pracow-
nika na zaleg�y urlop p�atny, je�li ten nie 
wykorzysta� go do 30 wrze�nia. Innymi 
s�owy, w wypadku zaleg�ego urlopu wypo-
czynkowego, który nie zosta� wykorzys-
tany do 30 wrze�nia nast�pnego roku ka-
lendarzowego, pracodawca ma prawo wy-
s�a� pracownika na zaleg�y urlop nawet bez 
jego zgody. To samo uprawnienie przys�u-
guje pracodawcy wobec pracownika, który 
znajduje si� w okresie wypowiedzenia.

Czy pracownik mo�e 
nie przyj�� do pracy, 
t�umacz�c to obaw� 
o zdrowie?

 Nie, nie mo�e. Je�li pracownik nie sta-
wia si� do pracy bez usprawiedliwienia, to 
narusza obowi�zki pracownicze, za co 
grozi kara, nagana, a nawet zwolnienie 
dyscyplinarne. Ale mo�e odmówi�, je�li 
warunki pracy nie odpowiadaj� przepisom 
BHP i stanowi� zagro�enie dla zdrowia lub 
�ycia pracownika, albo gdy wykonywana 
przez niego praca grozi takim niebezpie-
cze�stwem innym osobom. Nale�y to bez-
zw�ocznie zg�osi� pracodawcy. Stanowi 
o tym art. 210 § 1  Kodeksu pracy. 

Jak potraktowa� 
pobyt pracownika 
na kwarantannie?
 
 Pracownik, który musi podda� si� 
kwarantannie jest zobowi�zany po-
wiadomi� o tym pracodawc�. W ci�gu 
trzech dni roboczych po uko�czeniu 
kwarantanny musi z�o�y� pracodawcy 
stosowne o�wiadczenie. Po jego do-
starczeniu  pracodawca sk�ada doku-
menty w ZUS. Za czas kwarantanny 
przys�uguje zasi�ek p�atny 80 proc. 
podstawy wymiaru.

PANDEMIAPoradnik dla 
pracodawców i pracowników

Przygotowali�my poradnik, w którym przedstawiamy rozwi�zania mo�liwe do wprowadzenia 
przez ma�e i �rednie �rmy. Podpowiadamy, co wolno pracodawcom, a co pracownikom.
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PANDEMIAMo�na zawiesi� 
dzia�alno�� 
gospodarcz�, maj�c 
zatrudnionych 
pracowników? 

 Nie. Przedsi�biorca mo�e zawiesi� 
dzia�alno�� wtedy, kiedy nie zatrudnia 
pracowników na umow� o prac�, b�d� 
powo�ania, wyboru, mianowania czy 
na spó�dzielcz� umow� o prac�. 

Mo�liwe jest 
wprowadzenie 
w zak�adzie 
cz��ciowego 
wykonywania pracy 
zdalnej?

 Tak. Praca zdalna nie jest obowi�z-
kiem pracodawcy, lecz prawem. Dlate-
go pracodawca mo�e wskaza� pracow-
ników pracuj�cych w domu i tych, któ-
rzy b�d� musieli przyje�d�a� do zak�a-
du. Je�li nie ma mo�liwo�ci zapew-
nienia pracownikom pracy zdalnej, s� 
zobowi�zani wykonywa� prac� tak jak 
dotychczas. W wypadku wykonywa-
nia pracy na terenie zak�adu pracy pra-
codawca powinien zapewni� pracow-
nikom odpowiednie warunki BHP, 
maj�ce na celu ograniczenie mo�li-
wo�ci zaka�enia wirusem SARS-CoV-2.

Czy mo�na skierowa� 
zatrudnionego do 
innej pracy, je�li nie 
mo�e wykonywa� 
pracy zdalnie?

 Tak. Mo�na przydzieli� pracowni-
kowi inn� prac� ni� okre�lona w umo-
wie o prac� przez okres nieprzekracza-
j�cy trzech miesi�cy w roku kalenda-
rzowym, je�eli nie powoduje to obni-
�enia wynagrodzenia i odpowiada 
kwali�kacjom pracownika. Mo�liwe 
jest tak�e dokonanie wypowiedzenia 
warunków pracy i p�acy albo rozwi�-
zanie umowy o prac� z przyczyn nie-
dotycz�cych pracowników. W przy-
padku, gdy pracodawca zatrudnia co 
najmniej 20 pracowników, rozwi�za-
nie umowy o prac� w wy�ej wskazany 
sposób wi��e si� konieczno�ci� 
wyp�aty odprawy.

Kiedy wolno wys�a� 
pracownika na urlop 
bezp�atny?

Zgodnie z art. 174 § 1 Kodeksu pracy, na 
bezp�atny urlop mo�na wys�a� pracow-
nika jedynie na jego pisemny wniosek.

Jak wygl�da 
zwolnienie 
z op�acania sk�adek 
ZUS? Je�li �rma 
zatrudnia 10 osób, ale 
nie na ca�y etat, to 
w�a�ciciel mo�e 
wyst�pi� o zwolnienie 
ze sk�adek?

 Nie. ZUS rozpatruje jedynie, czy 
pracownik jest zg�oszony do op�acania 
sk�adek, natomiast forma zatrudnie-
nia na etacie nie ma tu �adnego zna-
czenia. Pa�stwo przejmie na trzy mie-
si�ce pokrycie sk�adek od przedsi�-
biorców dzia�aj�cych przed 1 lutego 
br., osób wykonuj�cych dzia�alno�� 
pozarolnicz� przed 1 lutego br. i op�a-
caj�cych sk�adki na w�asne ubezpie-
czenia, p�atników sk�adek, którzy pro-
wadzili �rm� przed 1 lutego br. i zg�o-
sili do ubezpiecze� spo�ecznych mniej 
ni� 10 osób na 29 lutego br. oraz 
duchownych. Przepisy nie przewiduj� 
minimalnej i maksymalnej kwoty 
nale�no�ci z tytu�u sk�adek, któr� 
mo�e obj�� zwolnienie, z wyj�tkiem 
osób prowadz�cych pozarolnicz�   
dzia�alno�� i osób z nimi wspó�pracu-
j�cych oraz duchownych, dla których 
chodzi o sk�adki od najni�szej pod-
stawy ich wymiaru.
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PANDEMIACzy ze zwolnienia 
mog� skorzysta� 
samozatrudnieni?

 Tak, ale z przychodem do 15 681 z�, 
op�acaj�cy sk�adki tylko za siebie. Zwol-
nienie dotyczy sk�adek na ubezpieczenia 
spo�eczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarno�ciowy, 
FG�P, FEP. Zarówno przedsi�biorca, jak 
i pracuj�ce dla niego osoby zachowaj� pra-
wo do �wiadcze� zdrowotnych i ubezpie-
cze� spo�ecznych za okres zwolnienia ze 
sk�adek. Przedsi�biorcy op�acaj�cy sk�adki 
na w�asne ubezpieczenie i osoby z nimi 
wspó�pracuj�ce zachowuj� prawo do 
�wiadcze� w razie choroby i macierzy�-
stwa, je�eli korzysta�y z dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego na 1 lutego br.

Co si� dzieje, gdy �rma 
nie p�aci�a regularnie 
sk�adek?
 Ze zwolnienia ze sk�adek nie skorzys-
taj� �rmy, które znajdowa�y si� w trudnej 
sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowa�y 
nale�no�ci, w tym sk�adek kierowanych do 
ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Czy samozatrudnieni 
mog� liczy� na tzw. 
postojowe?
 Tak. �wiadczenie wynosi 2080 z�, tj. 
80 proc. minimalnego wynagrodzenia, i jest 
nieosk�adkowane oraz nieopodatkowane. 
Warunkiem jego uzyskania jest przychód 
w miesi�cu poprzedzaj�cym miesi�c z�o-
�enia wniosku w wysoko�ci nieprzekra-
czaj�cej 300 proc. przeci�tnego miesi�cz-
nego wynagrodzenia z poprzedniego kwar-
ta�u, og�oszonego przez prezesa GUS na 
podstawie przepisów o emeryturach i ren-
tach z ZUS, obowi�zuj�cego na dzie� z�o-

�enia wniosku. Wa�ny jest przychód uzys-
kany w miesi�cu poprzedzaj�cym miesi�c 
z�o�enia wniosku o �wiadczenie posto-
jowe. Obecny powinien by� co najmniej 
o 15 proc. ni�szy od przychodu uzyska-
nego w miesi�cu poprzedzaj�cym. 

Czy dzia�alno�� 
gospodarcz� za�o�on� 
w lutym tego roku 
obejmuj� te przepisy?
 �eby dosta� wsparcie, dzia�alno�� musi 
by� za�o�ona przed 1 lutego br. 

Postojowe nale�y si� 
tym, którzy wykonuj� 
umowy o dzie�o czy 
zlecenia agencyjne?

 W przypadku wykonuj�cych umowy 
cywilnoprawne, których suma przycho-
dów  w miesi�cu poprzedzaj�cym miesi�c 
z�o�enia wniosku o �wiadczenie postojo-
we, wynosi do 1299,99 z� (mniej ni� 50 proc. 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za prac� w 2020 r.). Wówczas �wiadczenie 
postojowe przys�uguje w wysoko�ci sumy 
wynagrodze� z tych umów. Warunkiem 
uzyskania �wiadczenia jest, aby przychód 
w miesi�cu poprzedzaj�cym miesi�c z�o-
�enia wniosku nie przekracza� 300 proc. 
przeci�tnego miesi�cznego wynagrodze-
nia z poprzedniego kwarta�u, og�oszonego 
przez GUS na podstawie przepisów o eme-
ryturach i rentach z FUS, obowi�zuj�cych 
na dzie� z�o�enia wniosku. Zawarcie umowy 
musi nast�pi� przed 1 lutego br.

Kto mo�e skorzysta� 
z do�nansowania cz��ci 
wynagrodze� 

dla pracowników 
i sk�adek na ubezpieczenie?
 Mikroprzedsi�biorca, ma�y przedsi�-
biorca i �redni przedsi�biorca.

Kiedy mo�na skorzysta� 
z do�nansowania 
wynagrodze� 
dla pracowników 
i nale�nych od tych 
wynagrodze� sk�adek 
na ubezpieczenie 
spo�eczne?
 Trzeba co najmniej rok prowadzi� 
dzia�alno�� przed poprzedzaj�cym mie-
si�cem, w którym wykazuje si� spadek 
obrotów. Przy czym przedsi�biorca nie 
mo�e otrzyma� do�nansowania w cz��ci, 
w której te same koszty zosta�y albo zo-
stan� s�nansowane z innych �rodków 
publicznych.

Jak rozumie� spadek
obrotów?
 Przez spadek obrotów gospodarczych 
rozumie si� zmniejszenie sprzeda�y towa-
rów lub us�ug w uj�ciu ilo�ciowym lub 
warto�ciowym, obliczone jako stosunek 
��cznych obrotów w ci�gu dowolnie wska-
zanych dwóch kolejnych miesi�cy kalen-
darzowych, przypadaj�cych w okresie po 
dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprze-
dzaj�cego z�o�enie wniosku o do�nanso-
wanie, w porównaniu z ��cznymi obrotami 
z analogicznych dwóch kolejnych miesi�cy 
kalendarzowych roku poprzedniego. Za 
miesi�c uwa�a si� tak�e 30 kolejno po sobie 
nast�puj�cych dni kalendarzowych, w wy-
padku gdy dwumiesi�czny okres porównaw-
czy rozpoczyna si� w trakcie miesi�ca kalen-
darzowego, to jest w dniu innym ni� pierw-
szy dzie� danego miesi�ca kalendarzowego.
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PANDEMIAGdzie nale�y z�o�y� 
dokumenty?
W Powiatowym Urz�dzie Pracy.

Ile wynosi
 do�nansowanie?

 Jest kilka mo�liwo�ci. Finansowanie 
mo�e wynie�� co najmniej 30 proc., 
50 proc. i 80 proc. wynagrodzenia pracow-
ników, obj�tych wnioskiem, wraz ze sk�ad-
kami na ubezpieczenie spo�eczne w odnie-
sieniu do minimalnego wynagrodzenia za 
prac� dla ka�dego pracownika.

Jak d�ugo i w jaki sposób 
b�dzie wyp�acane
 do�nansowanie?

 Do�nansowanie b�dzie wyp�acane 
w okresach miesi�cznych, po z�o�eniu 
przez przedsi�biorc� o�wiadczenia o zatrud-
nianiu w danym miesi�cu pracowników 
obj�tych umow�. Do�nansowanie b�dzie 
przyznawane na okres nie d�u�szy ni� trzy 
miesi�ce (Rada Ministrów mo�e, w celu 
przeciwdzia�ania COVID-19, w drodze 
rozporz�dzenia przed�u�y� ww. okres, ma-
j�c na wzgl�dzie okres obowi�zywania sta-
nu zagro�enia epidemicznego lub stanu 
epidemii oraz skutki nimi wywo�ane).

Czy mo�na skorzysta� 
bezpo�rednio 
z do�nansowania 
do pensji pracowników 
w czasie przestoju 
zak�adu?
 Mo�na skorzysta� z 3-miesi�cznego 
do�nansowania wynagrodzenia swoich 
pracowników w przypadku przestoju eko-
nomicznego lub obni�onego wymiaru cza-
su pracy oraz op�aty sk�adek na ubezpie-
czenie spo�eczne. W przypadku przestoju 
ekonomicznego maksymalna kwota do�-
nansowania na pracownika wyniesie 
1 533,09 z� netto, w tym sk�adki na ubez-
pieczenie spo�eczne nale�ne od pracodaw-
cy od wysoko�ci przyznanego �wiadcze-
nia, z uwzgl�dnieniem wymiaru czasu pra-
cy. W przypadku obni�onego wymiaru 
czasu pracy maksymalna kwota do�nanso-
wania na pracownika wyniesie 2 452,27 z�, 
w tym sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne 
nale�ne od pracodawcy od wysoko�ci przy-
znanego �wiadczenia, z uwzgl�dnieniem 
wymiaru czasu pracy.

Wysoko�� tego 
do�nansowania mo�e 
ulec zmianie?

 Wysoko�� pomocy mo�e ulec zmianie, 
poniewa� jest wyliczana na dzie� z�o�enia 
wniosku. �wiadczenia b�d� przys�ugiwa� 
przez okres trzech miesi�cy przypadaj�-
cych po dacie podpisania umowy mi�dzy 
dyrektorem Wojewódzkiego Urz�du Pracy 
a przedsi�biorc�. Wyp�ata �wiadcze� b�dzie 
przekazywana na rachunek bankowy pra-
codawcy przy uwzgl�dnieniu terminów wyni-
kaj�cych z harmonogramów, które b�d� sta-
nowi� integraln� cz��� umowy zawartej mi�-
dzy dyrektorem WUP a przedsi�biorc�. 

Kto w znaczeniu 
prawnym mo�e 
skorzysta� z pomocy?

 Osoba �zyczna, osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna nieb�d�ca osob� 
prawn�, której odr�bna ustawa przyznaje 
zdolno�� prawn�, wykonuj�ca dzia�alno�� 
gospodarcz�; wspólnicy spó�ki cywilnej 
w zakresie wykonywanej przez nich dzia-
�alno�ci gospodarczej.

Co z zaleg�o�ciami 
podatkowymi? Czy 
mo�na prosi� o ich 
umorzenie w tej trudnej 
sytuacji?

 Tak. Urz�d skarbowy mo�e anulowa� 
ich zap�at�, zapobiegaj�c utracie p�ynno�ci 
�nansowej zak�adu.
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nienie dotyczy sk�adek na ubezpieczenia 
spo�eczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarno�ciowy, 
FG�P, FEP. Zarówno przedsi�biorca, jak 
i pracuj�ce dla niego osoby zachowaj� pra-
wo do �wiadcze� zdrowotnych i ubezpie-
cze� spo�ecznych za okres zwolnienia ze 
sk�adek. Przedsi�biorcy op�acaj�cy sk�adki 
na w�asne ubezpieczenie i osoby z nimi 
wspó�pracuj�ce zachowuj� prawo do 
�wiadcze� w razie choroby i macierzy�-
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 Ze zwolnienia ze sk�adek nie skorzys-
taj� �rmy, które znajdowa�y si� w trudnej 
sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowa�y 
nale�no�ci, w tym sk�adek kierowanych do 
ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Czy samozatrudnieni 
mog� liczy� na tzw. 
postojowe?
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w miesi�cu poprzedzaj�cym miesi�c z�o-
�enia wniosku w wysoko�ci nieprzekra-
czaj�cej 300 proc. przeci�tnego miesi�cz-
nego wynagrodzenia z poprzedniego kwar-
ta�u, og�oszonego przez prezesa GUS na 
podstawie przepisów o emeryturach i ren-
tach z ZUS, obowi�zuj�cego na dzie� z�o-
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kany w miesi�cu poprzedzaj�cym miesi�c 
z�o�enia wniosku o �wiadczenie posto-
jowe. Obecny powinien by� co najmniej 
o 15 proc. ni�szy od przychodu uzyska-
nego w miesi�cu poprzedzaj�cym. 

Czy dzia�alno�� 
gospodarcz� za�o�on� 
w lutym tego roku 
obejmuj� te przepisy?
 �eby dosta� wsparcie, dzia�alno�� musi 
by� za�o�ona przed 1 lutego br. 

Postojowe nale�y si� 
tym, którzy wykonuj� 
umowy o dzie�o czy 
zlecenia agencyjne?

 W przypadku wykonuj�cych umowy 
cywilnoprawne, których suma przycho-
dów  w miesi�cu poprzedzaj�cym miesi�c 
z�o�enia wniosku o �wiadczenie postojo-
we, wynosi do 1299,99 z� (mniej ni� 50 proc. 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za prac� w 2020 r.). Wówczas �wiadczenie 
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Kto mo�e skorzysta� 
z do�nansowania cz��ci 
wynagrodze� 

dla pracowników 
i sk�adek na ubezpieczenie?
 Mikroprzedsi�biorca, ma�y przedsi�-
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z do�nansowania 
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i nale�nych od tych 
wynagrodze� sk�adek 
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spo�eczne?
 Trzeba co najmniej rok prowadzi� 
dzia�alno�� przed poprzedzaj�cym mie-
si�cem, w którym wykazuje si� spadek 
obrotów. Przy czym przedsi�biorca nie 
mo�e otrzyma� do�nansowania w cz��ci, 
w której te same koszty zosta�y albo zo-
stan� s�nansowane z innych �rodków 
publicznych.

Jak rozumie� spadek
obrotów?
 Przez spadek obrotów gospodarczych 
rozumie si� zmniejszenie sprzeda�y towa-
rów lub us�ug w uj�ciu ilo�ciowym lub 
warto�ciowym, obliczone jako stosunek 
��cznych obrotów w ci�gu dowolnie wska-
zanych dwóch kolejnych miesi�cy kalen-
darzowych, przypadaj�cych w okresie po 
dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprze-
dzaj�cego z�o�enie wniosku o do�nanso-
wanie, w porównaniu z ��cznymi obrotami 
z analogicznych dwóch kolejnych miesi�cy 
kalendarzowych roku poprzedniego. Za 
miesi�c uwa�a si� tak�e 30 kolejno po sobie 
nast�puj�cych dni kalendarzowych, w wy-
padku gdy dwumiesi�czny okres porównaw-
czy rozpoczyna si� w trakcie miesi�ca kalen-
darzowego, to jest w dniu innym ni� pierw-
szy dzie� danego miesi�ca kalendarzowego.
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miesi�ce (Rada Ministrów mo�e, w celu 
przeciwdzia�ania COVID-19, w drodze 
rozporz�dzenia przed�u�y� ww. okres, ma-
j�c na wzgl�dzie okres obowi�zywania sta-
nu zagro�enia epidemicznego lub stanu 
epidemii oraz skutki nimi wywo�ane).

Czy mo�na skorzysta� 
bezpo�rednio 
z do�nansowania 
do pensji pracowników 
w czasie przestoju 
zak�adu?
 Mo�na skorzysta� z 3-miesi�cznego 
do�nansowania wynagrodzenia swoich 
pracowników w przypadku przestoju eko-
nomicznego lub obni�onego wymiaru cza-
su pracy oraz op�aty sk�adek na ubezpie-
czenie spo�eczne. W przypadku przestoju 
ekonomicznego maksymalna kwota do�-
nansowania na pracownika wyniesie 
1 533,09 z� netto, w tym sk�adki na ubez-
pieczenie spo�eczne nale�ne od pracodaw-
cy od wysoko�ci przyznanego �wiadcze-
nia, z uwzgl�dnieniem wymiaru czasu pra-
cy. W przypadku obni�onego wymiaru 
czasu pracy maksymalna kwota do�nanso-
wania na pracownika wyniesie 2 452,27 z�, 
w tym sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne 
nale�ne od pracodawcy od wysoko�ci przy-
znanego �wiadczenia, z uwzgl�dnieniem 
wymiaru czasu pracy.

Wysoko�� tego 
do�nansowania mo�e 
ulec zmianie?

 Wysoko�� pomocy mo�e ulec zmianie, 
poniewa� jest wyliczana na dzie� z�o�enia 
wniosku. �wiadczenia b�d� przys�ugiwa� 
przez okres trzech miesi�cy przypadaj�-
cych po dacie podpisania umowy mi�dzy 
dyrektorem Wojewódzkiego Urz�du Pracy 
a przedsi�biorc�. Wyp�ata �wiadcze� b�dzie 
przekazywana na rachunek bankowy pra-
codawcy przy uwzgl�dnieniu terminów wyni-
kaj�cych z harmonogramów, które b�d� sta-
nowi� integraln� cz��� umowy zawartej mi�-
dzy dyrektorem WUP a przedsi�biorc�. 

Kto w znaczeniu 
prawnym mo�e 
skorzysta� z pomocy?

 Osoba �zyczna, osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna nieb�d�ca osob� 
prawn�, której odr�bna ustawa przyznaje 
zdolno�� prawn�, wykonuj�ca dzia�alno�� 
gospodarcz�; wspólnicy spó�ki cywilnej 
w zakresie wykonywanej przez nich dzia-
�alno�ci gospodarczej.

Co z zaleg�o�ciami 
podatkowymi? Czy 
mo�na prosi� o ich 
umorzenie w tej trudnej 
sytuacji?

 Tak. Urz�d skarbowy mo�e anulowa� 
ich zap�at�, zapobiegaj�c utracie p�ynno�ci 
�nansowej zak�adu.
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PANDEMIAWiadomo�� jak grom
Z Joann� Stachur�, piel�gniark� z oddzia�u neurologii Centrum 
Leczenia Chorób P�uc w �agiewnikach rozmawia Maciej Petrycki.

Jak wygl�da� dzie�, w którym us�ysza-
�a pani, �e musi odby� kwarantann�?
 By� niesamowicie trudny.  Trzeba by�o 
natychmiast wdro�y� odpowiednie pro-
cedury, zabezpieczy� oddzia�, �eby nie 
wchodzi�y osoby z zewn�trz, a jednocze�-
nie poinformowa� wszystkich, przebywa-
j�cych w �rodku, o konieczno�ci pozos-
tania. Kwarantanna oddzia�u to nie tylko 
personel, ale i pacjenci, którymi nale�a�o 
zaj�� si�, zapewni� im opiek� i poczucie 
bezpiecze�stwa. Wtedy nie my�la�am, czy 
mam ubranie, jak to b�dzie wygl�da�o... 
W takich chwilach cz�owiek martwi si�, 
co z kole�ankami, co z pacjentami.

 Od kogo dowiedzia�a si� pani, �e 
wraz z kole�ankami i kolegami musi 
pozosta� w szpitalu? 
 Gdy otrzymali�my informacj� od pa-
na dyrektora o koniecznej kwarantannie, 
bo jedna z osób na oddziale jest zara�ona 
koronawirusem, by�am akurat na odpra-
wie lekarskiej. Po chwilowym szoku trze-
ba by�o dzia�a� b�yskawicznie. Wdra�a� 
procedury tak, �eby niczego nie pomin��.

 Rozumiem, �e informacja spad�a na 
pa�stwa jak grom z jasnego nieba. 
Bali�cie si�, co mo�e was spotka�? 
Koronawirus wywo�uje sprzeczne re-
akcje, od paniki po lekcewa�enie.
 Tak, ta informacja by�a jak grom. Mi-
mo �e niejednokrotnie prosi�am perso-
nel, by si� przygotowa�, bo mo�e nadej�� 
taki dzie�, kiedy trzeba b�dzie zosta� 
w oddziale d�u�ej, to nie spodziewa�am 
si�, �e ten dzie� nast�pi tak szybko. Przy-
znam szczerze, ostrzega�am wszystkich, 
a sama zosta�am zaskoczona.

 Jak rodzina zareagowa�a na to, co si� 
sta�o i w jaki sposób sobie radzi�a? 
 Moi najbli�si z �atwo�ci� zrozumieli, 
co si� dzieje. Wiedz�, �e praca, zaraz po 
rodzinie, jest dla mnie bardzo wa�na. Nie 
byli zdziwieni, kiedy ich poinformowa-

�am, �e nie wiem, kiedy wróc�, poniewa� 
rozumieli, �e nie zostawi� moich piel�g-
niarek. Wiedzia�am, �e musz� tam by� 
i równie� wiedzia�a o tym moja rodzina. 
Z drugiej strony, w dobie telefonii komór-
kowej, nie ma problemów z kontaktem 
z rodzin�. Jedyn� przeszkod� by� brak czasu.
 

 Prosz� powiedzie�, jak wygl�da�a 
kwarantanna? Gdzie spali�cie, co 
jedli�cie, jaki by� zwyk�y dzie�? 
 Nasz dzie� wygl�da� jak ka�dy dzie� 
pracy, cho� by�y wi�ksze obostrzenia i su-
rowe procedury. Wiele osób ze szpitalne-
go personelu dzwoni�o do nas z pytaniem, 
czy czego� potrzebujemy. Inni bezintere-
sownie przynosili �pod drzwi� na przy-
k�ad ciasto, owoce. By�y nawet nieznane 
osoby z zewn�trz, które dostarcza�y nam 
�ywno��. Dzi�kuj� im z ca�ego serca. 
Takie sytuacje pozwalaj� pozna� si� bli�ej. 
Poza tym, naprawd� prosz� mi wierzy�, 
zainteresowanie dyrekcji szpitala, pani 
ordynator, pani prze�o�onej i piel�gniarki 
epidemiologicznej naprawd� dodawa�y 
nam otuchy i pozwala�y wierzy�, �e 
wszystko pomy�lnie si� sko�czy. �e nie 
jeste�my sami. Je�li chodzi o spanie, 
zaskocz� pana, ale nie mia�y�my na to du-
�o czasu. Opiekujemy si� pacjentami po 
udarze, wi�c zamiast spania przez osiem 
godzin by�y krótkie przerwy na sen. Pra-
cowa�y�my na zmiany. 

 Czy mieli�cie test na obecno�� wirusa?
 Tak. Oprócz personelu, test mieli wy-
konany wszyscy pacjenci przebywaj�cy 
w tym czasie w oddziale. Na szcz��cie 
mieli�my ujemny wynik.

 Kiedy pani wróci�a do domu?
 Oddzia� opu�ci�am zgodnie z decyzj� 
�ódzkiego sanepidu w niedziel�, 29 mar-
ca, wraz z kole�ankami, z którymi przeby-
wa�am tam od rana 25 marca. Gdy wów-
czas wychodzi�am do pracy, nie wiedzia-
�am, �e do domu wróc�� kilka dni pó�niej.

 Zdrowy?
 Tak, ju� jestem zdrowy. Po opuszczeniu 
szpitala czu�em si� troch� os�abiony, ale 
z dnia na dzie� jest coraz lepiej.
 

 Trudno nie zapyta� o pocz�tki pana 
choroby. Kiedy rozmawiali�my nieco 
wcze�niej, wspomnia� pan, �e nie spo-
dziewa� si� testu dodatniego. Nie mia� 
pan typowych objawów koronawirusa?
 Mia�em informacje, �e infekcja zaczy-
na si� kaszlem pochodz�cym z dolnych 
dróg oddechowych. U mnie infekcja za-
cz��a si� zape�nieniem zatok i szczypaniem 
gard�a, wi�c s�dzi�em, �e to nie to. Niestety, 
niewiele wiemy o tej chorobie, �eby mówi� 
o czym� na sto procent. Tak naprawd� ka�-
dego dnia mo�na przeczyta� o coraz to in-
nych objawach.

 A jak u pana rozwija�a si� choroba?
 Wszystko zadzia�o si� bardzo szybko. 
Od rana, z godziny na godzin�, czu�em si� 
gorzej. Po po�udniu pojawi� si� kaszel, pod 
wieczór stan podgor�czkowy. Ze swoj� 
przychodni� skontaktowa�em si� telefo-
nicznie. Po opisaniu symptomów wys�ali 
mnie od razu do szpitala. Gor�czka ros�a, 
osi�gn��a 38,5 stopnia, a ja zosta�em umiesz-
czony w izolatce. I jak si� to szybko zacz��o, 
tak te� ust�powa�o. W ci�gu tygodnia zni-
kn��a gor�czka, kaszel pojawia� si� coraz 
rzadziej, a moja hospitalizacja przed�u�a�a 
si� tylko przez, niestety ci�gle pozytywne, 
wyniki testu na obecno�� wirusa. Dopiero 
po dwóch tygodniach czwarty i pi�ty test 
przynios�y wreszcie wynik negatywny.

 Próbuj� sobie wyobrazi� pa�sk� 
sytuacj� tu� przed wynikami testu. 

Strach, a mo�e jednak nadzieja, �e 
wszystko b�dzie dobrze? Ba� si� pan 
o ludzi, z którymi pan pracowa�? 
 Prawda jest taka, �e w pierwszej chwili 
nie dopuszcza�em my�li, �e wynik wyjdzie 
pozytywny. Cho� pó�niejsze podejrzenia 
s� takie, �e zarazi�em si� w Niemczech. 
Przed pojawieniem si� w szpitalu faktycz-
nie zacz��em si� czu� gorzej, ale nie s�dzi-
�em, �e b�dzie to COVID-19. Kiedy si� jed-
nak okaza�o, �e wynik jest pozytywny, sta-
ra�em si� poinformowa� znajomych, cho�, 
co mnie bardzo zaskoczy�o, wielu z nich ju� 
wiedzia�o zanim si� z nimi skontaktowa-
�em. Takie informacje szybko si� rozchodz�.

 Czy przebywaj� obecnie na kwa-
rantannie?
 Tak, przebywaj� b�d� przebywali, bo 
niektórym zd��y�a si� ju� sko�czy�. Nie-
którzy natomiast musz� poczeka�, a� or-
ganizm pokona infekcj�, poniewa� ich 
testy da�y wynik, niestety, pozytywny.

 Jak przebiega�o pa�skie leczenie? 
Pytam o to, poniewa� nie ma jeszcze 
leku na koronawirusa, a jedynie leki 
pomagaj�ce w zwalczeniu choroby. To 
organizm musi si� z ni� upora�.
 Tak, nie ma jeszcze takiego leku, który 
dzia�a bezpo�rednio na wirusa. Kiedy zna-
laz�em si� w izolatce poinformowano 
mnie, �e sugeruje si� pacjentom, �eby brali 
arechin. Zdecydowa�em si� spróbowa�. 
By� to moment, kiedy o�cjalnie lek ten nie 
funkcjonowa� jako �rodek pomagaj�cy 
zwalczy� infekcj�. Dopiero bodaj�e po pa-
ru dniach resort zdrowia og�osi� go jako 
o�cjaln� cz��� kuracji. Dodatkowo lekarze 

proponowali paracetamol na obni�enie 
gor�czki, ale go nie bra�em.

 Czy opieka nad panem w szpitalu 
przypomina�a sceny z �lmu �Epi-
demia� z Dustinem Ho�manem? 
Ludzie w kombinezonach i maskach, 
pan w izolatce...  
 Tak to wygl�da�o, ale trzeba pami�ta�, 
�e sytuacja tego wymaga. Zachowuj�c tak 
restrykcyjne procedury jeste�my w stanie 
zapanowa� nad tym wszystkim.

 A rodzina i bliscy? Mia� pan jaki� 
kontakt z nimi?
 Gdy tylko test wyszed� pozytywny, 
rodzina oraz moi bliscy obj�ci zostali kwa-
rantann�. Mieli�my kontakt telefoniczny 
oraz za pomoc� komunikatorów inter-
netowych. Tak si� akurat z�o�y�o, �e kiedy 
wyszed�em, ich kwarantanna równie� si� 
zako�czy�a. Przy okazji okaza�o si�, �e ich 
testy przynios�y wynik negatywny. 

 Jak d�ugo trwa� pana pobyt 
w szpitalu?
 Równo dwa tygodnie.

 Kiedy zrobiono test wykluczaj�cy 
koronawirusa, du�o by�o emocji? 
 Emocje by�y g�ównie przy pierwszych 
testach. Tych, które wychodzi�y niestety 
pozytywne. Zw�aszcza po trzecim by�o tro-
ch� rozczarowania, bo czu�em si� ju� nie-
�le i s�dzi�em, �e ze mn� wszystko w po-
rz�dku. Do dwóch ostatnich, które na 
szcz��cie wysz�y negatywne, stara�em si� 
podej�� du�o spokojniej, �eby rozczarowa-
nie by�o mniejsze.

Z Bartoszem Kowalskim*, 
pierwszym wyleczonym 
pacjentem z COVID-19 
w �ódzkiem, rozmawia 
Maciej Petrycki.

Tydzie� 
strachu

*Nazwisko i imi� wyleczonego pozostaje, 
na jego pro�b�, do wiadomo�ci redakcji. 
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tania. Kwarantanna oddzia�u to nie tylko 
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zaj�� si�, zapewni� im opiek� i poczucie 
bezpiecze�stwa. Wtedy nie my�la�am, czy 
mam ubranie, jak to b�dzie wygl�da�o... 
W takich chwilach cz�owiek martwi si�, 
co z kole�ankami, co z pacjentami.

 Od kogo dowiedzia�a si� pani, �e 
wraz z kole�ankami i kolegami musi 
pozosta� w szpitalu? 
 Gdy otrzymali�my informacj� od pa-
na dyrektora o koniecznej kwarantannie, 
bo jedna z osób na oddziale jest zara�ona 
koronawirusem, by�am akurat na odpra-
wie lekarskiej. Po chwilowym szoku trze-
ba by�o dzia�a� b�yskawicznie. Wdra�a� 
procedury tak, �eby niczego nie pomin��.

 Rozumiem, �e informacja spad�a na 
pa�stwa jak grom z jasnego nieba. 
Bali�cie si�, co mo�e was spotka�? 
Koronawirus wywo�uje sprzeczne re-
akcje, od paniki po lekcewa�enie.
 Tak, ta informacja by�a jak grom. Mi-
mo �e niejednokrotnie prosi�am perso-
nel, by si� przygotowa�, bo mo�e nadej�� 
taki dzie�, kiedy trzeba b�dzie zosta� 
w oddziale d�u�ej, to nie spodziewa�am 
si�, �e ten dzie� nast�pi tak szybko. Przy-
znam szczerze, ostrzega�am wszystkich, 
a sama zosta�am zaskoczona.
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sta�o i w jaki sposób sobie radzi�a? 
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kowej, nie ma problemów z kontaktem 
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wszystko pomy�lnie si� sko�czy. �e nie 
jeste�my sami. Je�li chodzi o spanie, 
zaskocz� pana, ale nie mia�y�my na to du-
�o czasu. Opiekujemy si� pacjentami po 
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w tym czasie w oddziale. Na szcz��cie 
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�am, �e do domu wróc�� kilka dni pó�niej.
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 Tak, ju� jestem zdrowy. Po opuszczeniu 
szpitala czu�em si� troch� os�abiony, ale 
z dnia na dzie� jest coraz lepiej.
 

 Trudno nie zapyta� o pocz�tki pana 
choroby. Kiedy rozmawiali�my nieco 
wcze�niej, wspomnia� pan, �e nie spo-
dziewa� si� testu dodatniego. Nie mia� 
pan typowych objawów koronawirusa?
 Mia�em informacje, �e infekcja zaczy-
na si� kaszlem pochodz�cym z dolnych 
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gard�a, wi�c s�dzi�em, �e to nie to. Niestety, 
niewiele wiemy o tej chorobie, �eby mówi� 
o czym� na sto procent. Tak naprawd� ka�-
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ganizm pokona infekcj�, poniewa� ich 
testy da�y wynik, niestety, pozytywny.

 Jak przebiega�o pa�skie leczenie? 
Pytam o to, poniewa� nie ma jeszcze 
leku na koronawirusa, a jedynie leki 
pomagaj�ce w zwalczeniu choroby. To 
organizm musi si� z ni� upora�.
 Tak, nie ma jeszcze takiego leku, który 
dzia�a bezpo�rednio na wirusa. Kiedy zna-
laz�em si� w izolatce poinformowano 
mnie, �e sugeruje si� pacjentom, �eby brali 
arechin. Zdecydowa�em si� spróbowa�. 
By� to moment, kiedy o�cjalnie lek ten nie 
funkcjonowa� jako �rodek pomagaj�cy 
zwalczy� infekcj�. Dopiero bodaj�e po pa-
ru dniach resort zdrowia og�osi� go jako 
o�cjaln� cz��� kuracji. Dodatkowo lekarze 

proponowali paracetamol na obni�enie 
gor�czki, ale go nie bra�em.

 Czy opieka nad panem w szpitalu 
przypomina�a sceny z �lmu �Epi-
demia� z Dustinem Ho�manem? 
Ludzie w kombinezonach i maskach, 
pan w izolatce...  
 Tak to wygl�da�o, ale trzeba pami�ta�, 
�e sytuacja tego wymaga. Zachowuj�c tak 
restrykcyjne procedury jeste�my w stanie 
zapanowa� nad tym wszystkim.

 A rodzina i bliscy? Mia� pan jaki� 
kontakt z nimi?
 Gdy tylko test wyszed� pozytywny, 
rodzina oraz moi bliscy obj�ci zostali kwa-
rantann�. Mieli�my kontakt telefoniczny 
oraz za pomoc� komunikatorów inter-
netowych. Tak si� akurat z�o�y�o, �e kiedy 
wyszed�em, ich kwarantanna równie� si� 
zako�czy�a. Przy okazji okaza�o si�, �e ich 
testy przynios�y wynik negatywny. 

 Jak d�ugo trwa� pana pobyt 
w szpitalu?
 Równo dwa tygodnie.

 Kiedy zrobiono test wykluczaj�cy 
koronawirusa, du�o by�o emocji? 
 Emocje by�y g�ównie przy pierwszych 
testach. Tych, które wychodzi�y niestety 
pozytywne. Zw�aszcza po trzecim by�o tro-
ch� rozczarowania, bo czu�em si� ju� nie-
�le i s�dzi�em, �e ze mn� wszystko w po-
rz�dku. Do dwóch ostatnich, które na 
szcz��cie wysz�y negatywne, stara�em si� 
podej�� du�o spokojniej, �eby rozczarowa-
nie by�o mniejsze.

Z Bartoszem Kowalskim*, 
pierwszym wyleczonym 
pacjentem z COVID-19 
w �ódzkiem, rozmawia 
Maciej Petrycki.

Tydzie� 
strachu

*Nazwisko i imi� wyleczonego pozostaje, 
na jego pro�b�, do wiadomo�ci redakcji. 
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Apteka za szk�em
 , kierownik jed-Agnieszka Urbaniak
nej z sieradzkich aptek: � Teraz sytuacja si� 
znormalizowa�a, dajemy rad�. W aptece 
znajduje si� tylu klientów, ile jest czynnych 
stoisk. By� czas, �e tworzy�y si� kolejki, bo 
sprzedawali�my przez okienko, a nie mie-
li�my zamontowanych szyb oddzielaj�-
cych farmaceutów od pacjentów. Po co te-
raz przychodz�? Realizuj� g�ównie recepty, 
kupuj� rzeczy niezb�dne, a wcze�niej robili 
zakupy na zapas. Dlaczego? Bo s�yszeli, �e 
apteki te� b�d� zamkni�te� 
 W sprzeda�y mamy maseczki, p�yny 
dezynfekuj�ce w p�ynie i w �elu z 70-pro-
centow� zawarto�ci� spirytusu, wod� utle-
nion� i spirytus salicylowy. 

Musimy sobie radzi�
 , ekspedientka w skle-Dorota Strzelczyk
pie spo�ywczym w �owiczu: � Jest ci��ko. 
Boj� si� nie tylko o siebie, ale te� o rodzin�, 
która zostaje w domu. Kto� jednak musi 
pracowa�. Mam nadziej�, �e ratuj� nas 
wprowadzone ograniczenia. Posiadamy 
r�kawiczki, maseczki i os�ony z pleksi. De-
zynfekujemy r�ce. Trzeba zachowywa� si� 
w sposób zdyscyplinowany i jako� nor-
malnie �y�. Klienci w wi�kszo�ci stosuj� si� 
do zalece�. Ró�nie te� reaguj� na nasze 
uwagi, na przyk�ad, by zabrali koszyk, 
wchodz�c do sklepu. Staraj� si� jednak. 
Zauwa�y�am, �e coraz wi�cej osób przy-
chodzi w r�kawiczkach. Musimy sobie  ra-
dzi�. Licz�,  �e  wszystko  b�dzie  dobrze.

Mistrz apeluje
 , stra�ak PSP �owicz, Zbigniew Bródka
polski panczenista i mistrz olimpijski:
� Pandemia COVID-19 to nowa sytuacja 

dla wszystkich, a szczególnie dla nas, stra-
�aków i osób udzielaj�cych pomocy. Sto-
sujemy odpowiednie procedury, uczymy 
si� te� na bie��co post�powania w zwi�zku 
z pandemi�. Nios�c pomoc zabezpieczamy 
si� odpowiednio. Jest to jednak dodatkowy 
stres, którego na co dzie� nie brakuje w na-
szym zawodzie. Ka�dy z nas odczuwa l�k, 
mamy do czynienia z czym�, czego nie zna-
my. Zdaj� sobie spraw�, �e ograniczenia 
b�d� mia�y skutek nie tylko zdrowotny, ale 
i ekonomiczny. Jest to trudne równie� dla 
mnie. Jako sportowiec sportów zimowych 
jestem o tyle w dobrej sytuacji, �e dopiero 
rozpoczynam przygotowania do nowego 
sezonu. Nie wyje�d�am na zgrupowania, 
trenuj� sam, w miejscu zamieszkania. 
Mam jeszcze czas, �eby si� przygotowa�. 
Wszyscy  uczymy  si�  nowych  zachowa�. 
Mój apel: Je�eli jeste�my w kwarantannie, 
nie bójmy si� o tym poinformowa� 
s�u�by, na przyk�ad stra�aków. Udzielimy 
pomocy w ka�dej sytuacji, ale jest to dla 
nas wa�ne, �eby�my w takim wypadku 
dodatkowo si� zabezpieczyli.

Lotem na kwarantann�
  � Do kraju przyle-Ryszard z Sieradza:
cia�em 18 marca br. w ramach akcji zorga-
nizowanej przez polski rz�d  #LOTdoDomu. 
W Anglii pracowa�em kilkana�cie lat i za-
mierza�em wróci�, ale jeszcze nie teraz. 
Decyzj� podj��em z dnia na dzie�. Wtedy 
brytyjski rz�d niczego nie zamyka�, a po-
jazdy miejskiej komunikacji, którymi si� 
przemieszcza�em, by�y pe�ne ludzi.
 Wyl�dowa�em na Ok�ciu. Wróci�em 
poci�giem, który by� niemal pusty. Wie-
dzia�em, �e b�d� musia� si� podda� 
14-dniowej kwarantannie domowej. Pod-

czas lotu wype�ni�em specjalny formularz 
o kwarantannie z moimi danymi, nume-
rem kontaktowym, mia�em zmierzon� go-
r�czk�. Po wyl�dowaniu formularz odda-
�em, zreszt� tak samo jak pozostali pasa-
�erowie. �eby nie nara�a� rodziny, mia�em 
przygotowane oddzielne mieszkanie, 
w którym sp�dzi�em dwa tygodnie. Na 
miejscu by�o wszystko, co jest potrzebne 
do codziennego funkcjonowania. Najbli�si 
dostarczali mi ciep�e posi�ki i zostawiali 
przy drzwiach. Ka�dego dnia kwarantanny 
odwiedzali mnie policjanci. Sprawdzali, czy 
jestem pod wskazanym przeze mnie adre-
sem i jak� mam gor�czk�. Szcz��liwie by�a 
w normie i jako� przetrwa�em tych 14 dni 
odosobnienia. �wi�ta sp�dzi�em z rodzin�.

Biceps w sieci
Piotr Kami�ski, trener Keep Your Balance 
i Joanna Grabarczyk, instruktorka �tness 
z �odzi: � Jak zacz��y si� �wiczenia w sieci? 
Do�� nietypowo. Zastanawiali�my si� nad
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�ycie w czasach zarazy
Zapytali�my mieszka�ców województwa �ódzkiego, jak sobie radz� podczas pandemii. Przytaczamy kilka 
historii. Ró�nych, ale osnowa jest wspólna. Nasi mieszka�cy próbuj� jako� �y�, chocia� ka�dy odczuwa l�k.

Sieradzkie farmaceutki:  Emilia, Karolina, 
Ewelina, Monika i Elżbieta chwalą 
zdyscyplinowanie klientów apteki

 Klara jest zdrowym i u�miechni�tym niemowl�ciem, ale jest te� ma-
le�stwem niezwyk�ym. Prawdopodobnie pierwszym polskim zdrowym 
noworodkiem, który przyszed� na �wiat, mimo �e jego rodzice byli zaka-
�eni koronawirusem. Z powodu choroby rodziców poród oraz dalsze post�-
powanie z Klar� by�y i s� trosk� lekarzy oraz piel�gniarek zgierskiego szpitala. 
Ko�ysanki przez smartfon
 � Rzeczywi�cie, w zwi�zku z konieczno�ci� rozdzielenia matki i dziec-
ka, personel oddzia�u neonatologii zaanga�owa� si� w przekazywanie 
mamie informacji, zdj�� i �lmików z udzia�em córeczki. Takie nagrania 
przekazujemy równie� dziecku. Mama i tata mówi� do córeczki, �piewaj� 
ko�ysanki � t�umaczy Dorota Frach, specjalista pediatrii i neonatologii, 
ordynator Oddzia�u Neonatologii i Patologii Noworodka Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sk�odowskiej-Curie w Zgie-
rzu. � Z punktu psychologicznego jest to bardzo istotne i chocia� w nie-
wielkim stopniu rekompensuje roz��k� z rodzicami.

Z wirusem na porodówk�
 Jak zacz��a si� ta historia? Otó� mama dziecka po informacji, �e m�� 
ma dodatni wynik zaka�enia koronawirusem, przebywa�a na kwaran-
tannie. Kilka dni przed porodem potwierdzono równie� u niej zaka�e-
nie. Po tej informacji natychmiast zawiadomi�a ginekologa prowadz�-
cego ci��� i tra��a do zgierskiej placówki. 
 Procedur� przyj�cia zajmowa� si� zespó� ginekologiczno-po�o�niczy, 
kierowany przez prof. Przemys�awa Oszukowskiego. 
 �  Poród u kobiety zaka�onej koronawirusem powinien odby� si� 
drog� ci�cia cesarskiego, takie s� zalecenia. W tym wypadku zabieg nie 
jest prosty, bo odbywa si� w kombinezonie, w potrójnych r�kawiczkach, 
a wi�c musi by� wykonany przez do�wiadczony zespó�, który doskonale 
si� rozumie � t�umaczy Prof. Oszukowski. 

Bez przytulania i ca�owania
 Samo przyj�cie porodu nie nale�a�o do naj�atwiejszych, g�ównie 
z powodu zabezpiecze� lekarzy i piel�gniarek, ale na tym nie ko�czy�y si� 
problemy. Ordynator Dorota Frach wyja�nia, �e z powodu koronawirusa 
nale�a�o zrezygnowa� m.in. z opó�nionego odp�pnienia i kontaktu �skóra 
do skóry�. � Musieli�my pozbawi� matk� pierwszego kontaktu z nowo 
narodzonym dzieckiem. Do czasu wykluczenia infekcji u matki i dziecka 
przeciwwskazane jest równie� karmienie naturalne noworodka, co dodat-
kowo obci��a psychik� mamy. 
 W momencie oddawania miesi�cznika do druku uzyskali�my infor-
macj�, �e mama i Klara opuszcz� szpital w majowy weekend. Urz�d 
Marsza�kowski wraz ze sponsorami przygotowa� dla Klary wyprawk�.

Maciej Petrycki

PANDEMIApoprowadzeniem treningów w internecie, a� tu nagle 
zg�osi�a si� do nas �rma oferuj�ca catering dietetyczny, 
proponuj�c przeprowadzenie zaj�� grupowych dla 
wszystkich zainteresowanych tematyk� zdrowego od�y-
wiania i treningu. Nie ukrywamy, �e przed pierwszy-
mi zaj�ciami mieli�my trem�, ale pilota�owy trening 
odby� si� bez k�opotów 27 marca. �wiczymy w ka�dy 
wtorek i czwartek, a relacje s� dost�pne na Facebooku.

Zwolnili tempo

 Piotr, kierownik jednej z budów w naszym woje-
wództwie: � Pracowników troch� uby�o i zwolnili�my 
tempo, ale nie zanosi si� na czasowe wstrzymanie in-
westycji. Firma nie mo�e pozwoli� sobie na przestoje, 
bo ju� ma opó�nienie i w perspektywie wynikaj�ce 
z kontraktu kary.
 Na budowie s� podwykonawcy, czyli ró�ne zes-
po�y, wi�c pracownicy staraj� si� zachowa� dystans, 
ale w wielu wypadkach nie jest to mo�liwe. Kadra 
kieruj�ca budow� ma wprowadzon� prac� zdaln� ro-
tacyjnie. Oznacza to, �e na budowie jeste�my co drugi 
tydzie�, reszta obowi�zków odbywa si� przez telefon, 
dzia�amy te� internetowo. Wol� by� na miejscu, bo jed-
nak na budowie trzeba sprawdza� i reagowa� na bie��co. 

Kwiatowe przesy�ki

 Gra�yna Warych, w�a�cicielka kwiaciarni w Pio-
trkowie Trybunalskim: - Pracuj� na pó� gwizdka. 
Skróci�am czas otwarcia kwiaciarni, bo na si�� nie 
czekam na klientów. Tak ma�o osób wida� na uli-
cach. Dlatego prowadz� sprzeda� internetow� albo na 
telefon. Z Poczt� Kwiatow� i innymi �rmami wysy�-
kowymi kooperuj� od lat. Czy w czasie pandemii po-
trzebne s� kwiaty? Tak. W dalszym ci�gu ch�opak 
dziewczynie, córka mamie, wnuczek babci, skoro nie 
mog� si� spotka�, przesy�aj� kwiaty. Na urodziny, 
imieniny i wszelkie rocznice. Klienci zamawiaj� kwia-
ty na pogrzeby, cho� tych zlece� te� jest mniej. W mar-
cu i kwietniu najcz��ciej wybierane s� tulipany i nie-
zmiennym powodzeniem ciesz� si� ró�e. Dobrze, �e 
chocia� w ten sposób mo�na o kim� pomy�le�. Na pew-
no kwiatowe przesy�ki daj� du�o rado�ci. BBS, BG, MAP

Wyprawka dla Klary
Ma�a Klara, która urodzi�a si� w zgierskim szpitalu, 
s�ysza�a g�os mamy, jej �piew i ko�ysanki; ws�uchiwa�a si� 
tak�e w g�os taty. By�o to mo�liwe dzi�ki nagraniom na 
smartfonach, które dziecku odtwarza�y piel�gniarki. 
Klara tu� po urodzeniu nie mog�a mie� kontaktu z rodzi-
cami. Byli zara�eni koronawirusem.
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Apteka za szk�em
 , kierownik jed-Agnieszka Urbaniak
nej z sieradzkich aptek: � Teraz sytuacja si� 
znormalizowa�a, dajemy rad�. W aptece 
znajduje si� tylu klientów, ile jest czynnych 
stoisk. By� czas, �e tworzy�y si� kolejki, bo 
sprzedawali�my przez okienko, a nie mie-
li�my zamontowanych szyb oddzielaj�-
cych farmaceutów od pacjentów. Po co te-
raz przychodz�? Realizuj� g�ównie recepty, 
kupuj� rzeczy niezb�dne, a wcze�niej robili 
zakupy na zapas. Dlaczego? Bo s�yszeli, �e 
apteki te� b�d� zamkni�te� 
 W sprzeda�y mamy maseczki, p�yny 
dezynfekuj�ce w p�ynie i w �elu z 70-pro-
centow� zawarto�ci� spirytusu, wod� utle-
nion� i spirytus salicylowy. 

Musimy sobie radzi�
 , ekspedientka w skle-Dorota Strzelczyk
pie spo�ywczym w �owiczu: � Jest ci��ko. 
Boj� si� nie tylko o siebie, ale te� o rodzin�, 
która zostaje w domu. Kto� jednak musi 
pracowa�. Mam nadziej�, �e ratuj� nas 
wprowadzone ograniczenia. Posiadamy 
r�kawiczki, maseczki i os�ony z pleksi. De-
zynfekujemy r�ce. Trzeba zachowywa� si� 
w sposób zdyscyplinowany i jako� nor-
malnie �y�. Klienci w wi�kszo�ci stosuj� si� 
do zalece�. Ró�nie te� reaguj� na nasze 
uwagi, na przyk�ad, by zabrali koszyk, 
wchodz�c do sklepu. Staraj� si� jednak. 
Zauwa�y�am, �e coraz wi�cej osób przy-
chodzi w r�kawiczkach. Musimy sobie  ra-
dzi�. Licz�,  �e  wszystko  b�dzie  dobrze.

Mistrz apeluje
 , stra�ak PSP �owicz, Zbigniew Bródka
polski panczenista i mistrz olimpijski:
� Pandemia COVID-19 to nowa sytuacja 

dla wszystkich, a szczególnie dla nas, stra-
�aków i osób udzielaj�cych pomocy. Sto-
sujemy odpowiednie procedury, uczymy 
si� te� na bie��co post�powania w zwi�zku 
z pandemi�. Nios�c pomoc zabezpieczamy 
si� odpowiednio. Jest to jednak dodatkowy 
stres, którego na co dzie� nie brakuje w na-
szym zawodzie. Ka�dy z nas odczuwa l�k, 
mamy do czynienia z czym�, czego nie zna-
my. Zdaj� sobie spraw�, �e ograniczenia 
b�d� mia�y skutek nie tylko zdrowotny, ale 
i ekonomiczny. Jest to trudne równie� dla 
mnie. Jako sportowiec sportów zimowych 
jestem o tyle w dobrej sytuacji, �e dopiero 
rozpoczynam przygotowania do nowego 
sezonu. Nie wyje�d�am na zgrupowania, 
trenuj� sam, w miejscu zamieszkania. 
Mam jeszcze czas, �eby si� przygotowa�. 
Wszyscy  uczymy  si�  nowych  zachowa�. 
Mój apel: Je�eli jeste�my w kwarantannie, 
nie bójmy si� o tym poinformowa� 
s�u�by, na przyk�ad stra�aków. Udzielimy 
pomocy w ka�dej sytuacji, ale jest to dla 
nas wa�ne, �eby�my w takim wypadku 
dodatkowo si� zabezpieczyli.

Lotem na kwarantann�
  � Do kraju przyle-Ryszard z Sieradza:
cia�em 18 marca br. w ramach akcji zorga-
nizowanej przez polski rz�d  #LOTdoDomu. 
W Anglii pracowa�em kilkana�cie lat i za-
mierza�em wróci�, ale jeszcze nie teraz. 
Decyzj� podj��em z dnia na dzie�. Wtedy 
brytyjski rz�d niczego nie zamyka�, a po-
jazdy miejskiej komunikacji, którymi si� 
przemieszcza�em, by�y pe�ne ludzi.
 Wyl�dowa�em na Ok�ciu. Wróci�em 
poci�giem, który by� niemal pusty. Wie-
dzia�em, �e b�d� musia� si� podda� 
14-dniowej kwarantannie domowej. Pod-

czas lotu wype�ni�em specjalny formularz 
o kwarantannie z moimi danymi, nume-
rem kontaktowym, mia�em zmierzon� go-
r�czk�. Po wyl�dowaniu formularz odda-
�em, zreszt� tak samo jak pozostali pasa-
�erowie. �eby nie nara�a� rodziny, mia�em 
przygotowane oddzielne mieszkanie, 
w którym sp�dzi�em dwa tygodnie. Na 
miejscu by�o wszystko, co jest potrzebne 
do codziennego funkcjonowania. Najbli�si 
dostarczali mi ciep�e posi�ki i zostawiali 
przy drzwiach. Ka�dego dnia kwarantanny 
odwiedzali mnie policjanci. Sprawdzali, czy 
jestem pod wskazanym przeze mnie adre-
sem i jak� mam gor�czk�. Szcz��liwie by�a 
w normie i jako� przetrwa�em tych 14 dni 
odosobnienia. �wi�ta sp�dzi�em z rodzin�.

Biceps w sieci
Piotr Kami�ski, trener Keep Your Balance 
i Joanna Grabarczyk, instruktorka �tness 
z �odzi: � Jak zacz��y si� �wiczenia w sieci? 
Do�� nietypowo. Zastanawiali�my si� nad

14

�ycie w czasach zarazy
Zapytali�my mieszka�ców województwa �ódzkiego, jak sobie radz� podczas pandemii. Przytaczamy kilka 
historii. Ró�nych, ale osnowa jest wspólna. Nasi mieszka�cy próbuj� jako� �y�, chocia� ka�dy odczuwa l�k.

Sieradzkie farmaceutki:  Emilia, Karolina, 
Ewelina, Monika i Elżbieta chwalą 
zdyscyplinowanie klientów apteki

 Klara jest zdrowym i u�miechni�tym niemowl�ciem, ale jest te� ma-
le�stwem niezwyk�ym. Prawdopodobnie pierwszym polskim zdrowym 
noworodkiem, który przyszed� na �wiat, mimo �e jego rodzice byli zaka-
�eni koronawirusem. Z powodu choroby rodziców poród oraz dalsze post�-
powanie z Klar� by�y i s� trosk� lekarzy oraz piel�gniarek zgierskiego szpitala. 
Ko�ysanki przez smartfon
 � Rzeczywi�cie, w zwi�zku z konieczno�ci� rozdzielenia matki i dziec-
ka, personel oddzia�u neonatologii zaanga�owa� si� w przekazywanie 
mamie informacji, zdj�� i �lmików z udzia�em córeczki. Takie nagrania 
przekazujemy równie� dziecku. Mama i tata mówi� do córeczki, �piewaj� 
ko�ysanki � t�umaczy Dorota Frach, specjalista pediatrii i neonatologii, 
ordynator Oddzia�u Neonatologii i Patologii Noworodka Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Sk�odowskiej-Curie w Zgie-
rzu. � Z punktu psychologicznego jest to bardzo istotne i chocia� w nie-
wielkim stopniu rekompensuje roz��k� z rodzicami.

Z wirusem na porodówk�
 Jak zacz��a si� ta historia? Otó� mama dziecka po informacji, �e m�� 
ma dodatni wynik zaka�enia koronawirusem, przebywa�a na kwaran-
tannie. Kilka dni przed porodem potwierdzono równie� u niej zaka�e-
nie. Po tej informacji natychmiast zawiadomi�a ginekologa prowadz�-
cego ci��� i tra��a do zgierskiej placówki. 
 Procedur� przyj�cia zajmowa� si� zespó� ginekologiczno-po�o�niczy, 
kierowany przez prof. Przemys�awa Oszukowskiego. 
 �  Poród u kobiety zaka�onej koronawirusem powinien odby� si� 
drog� ci�cia cesarskiego, takie s� zalecenia. W tym wypadku zabieg nie 
jest prosty, bo odbywa si� w kombinezonie, w potrójnych r�kawiczkach, 
a wi�c musi by� wykonany przez do�wiadczony zespó�, który doskonale 
si� rozumie � t�umaczy Prof. Oszukowski. 

Bez przytulania i ca�owania
 Samo przyj�cie porodu nie nale�a�o do naj�atwiejszych, g�ównie 
z powodu zabezpiecze� lekarzy i piel�gniarek, ale na tym nie ko�czy�y si� 
problemy. Ordynator Dorota Frach wyja�nia, �e z powodu koronawirusa 
nale�a�o zrezygnowa� m.in. z opó�nionego odp�pnienia i kontaktu �skóra 
do skóry�. � Musieli�my pozbawi� matk� pierwszego kontaktu z nowo 
narodzonym dzieckiem. Do czasu wykluczenia infekcji u matki i dziecka 
przeciwwskazane jest równie� karmienie naturalne noworodka, co dodat-
kowo obci��a psychik� mamy. 
 W momencie oddawania miesi�cznika do druku uzyskali�my infor-
macj�, �e mama i Klara opuszcz� szpital w majowy weekend. Urz�d 
Marsza�kowski wraz ze sponsorami przygotowa� dla Klary wyprawk�.

Maciej Petrycki

PANDEMIApoprowadzeniem treningów w internecie, a� tu nagle 
zg�osi�a si� do nas �rma oferuj�ca catering dietetyczny, 
proponuj�c przeprowadzenie zaj�� grupowych dla 
wszystkich zainteresowanych tematyk� zdrowego od�y-
wiania i treningu. Nie ukrywamy, �e przed pierwszy-
mi zaj�ciami mieli�my trem�, ale pilota�owy trening 
odby� si� bez k�opotów 27 marca. �wiczymy w ka�dy 
wtorek i czwartek, a relacje s� dost�pne na Facebooku.

Zwolnili tempo

 Piotr, kierownik jednej z budów w naszym woje-
wództwie: � Pracowników troch� uby�o i zwolnili�my 
tempo, ale nie zanosi si� na czasowe wstrzymanie in-
westycji. Firma nie mo�e pozwoli� sobie na przestoje, 
bo ju� ma opó�nienie i w perspektywie wynikaj�ce 
z kontraktu kary.
 Na budowie s� podwykonawcy, czyli ró�ne zes-
po�y, wi�c pracownicy staraj� si� zachowa� dystans, 
ale w wielu wypadkach nie jest to mo�liwe. Kadra 
kieruj�ca budow� ma wprowadzon� prac� zdaln� ro-
tacyjnie. Oznacza to, �e na budowie jeste�my co drugi 
tydzie�, reszta obowi�zków odbywa si� przez telefon, 
dzia�amy te� internetowo. Wol� by� na miejscu, bo jed-
nak na budowie trzeba sprawdza� i reagowa� na bie��co. 

Kwiatowe przesy�ki

 Gra�yna Warych, w�a�cicielka kwiaciarni w Pio-
trkowie Trybunalskim: - Pracuj� na pó� gwizdka. 
Skróci�am czas otwarcia kwiaciarni, bo na si�� nie 
czekam na klientów. Tak ma�o osób wida� na uli-
cach. Dlatego prowadz� sprzeda� internetow� albo na 
telefon. Z Poczt� Kwiatow� i innymi �rmami wysy�-
kowymi kooperuj� od lat. Czy w czasie pandemii po-
trzebne s� kwiaty? Tak. W dalszym ci�gu ch�opak 
dziewczynie, córka mamie, wnuczek babci, skoro nie 
mog� si� spotka�, przesy�aj� kwiaty. Na urodziny, 
imieniny i wszelkie rocznice. Klienci zamawiaj� kwia-
ty na pogrzeby, cho� tych zlece� te� jest mniej. W mar-
cu i kwietniu najcz��ciej wybierane s� tulipany i nie-
zmiennym powodzeniem ciesz� si� ró�e. Dobrze, �e 
chocia� w ten sposób mo�na o kim� pomy�le�. Na pew-
no kwiatowe przesy�ki daj� du�o rado�ci. BBS, BG, MAP

Wyprawka dla Klary
Ma�a Klara, która urodzi�a si� w zgierskim szpitalu, 
s�ysza�a g�os mamy, jej �piew i ko�ysanki; ws�uchiwa�a si� 
tak�e w g�os taty. By�o to mo�liwe dzi�ki nagraniom na 
smartfonach, które dziecku odtwarza�y piel�gniarki. 
Klara tu� po urodzeniu nie mog�a mie� kontaktu z rodzi-
cami. Byli zara�eni koronawirusem.
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Wyst�pi�a pani podczas  tegorocznej  
gali wr�czenia Oscarów; to rzecz 
bez precedensu w polskim show-
biznesie.  Jak si� dostaje takie 
propozycje?
 Przede wszystkim pracuje si� na to 
dwadzie�cia pi�� lat�(�miech).

To oczywiste, ale w ko�cu nie 
wszyscy, którzy s� na scenie �wier� 
wieku, jad� do Hollywood, by 
wyst�pi� na Oscarach�
 Zacz��o si� od tego, �e siedem lat temu 
wygra�am casting na  �piewan� rol�  Elsy  
w polskiej wersji dubbingowej �lmu �Kra-
ina lodu� Disneya. Za�piewa�am wszyst-
kie partie wokalne, w tym s�ynny przebój 
�Mam t� moc�. Disney stworzy� te�  wów-
czas video, w którym �piewa 25 Els z ca�ego 
�wiata  w swoich ojczystych j�zykach. Ten 
�lm spotka� si� z uznaniem fanów na ca-
�ym  globie  i ju�  wtedy  powsta� pomys�, 
by zrobi� taki wyst�p na �ywo, je�li  
nadarzy si� okazja.

I taka okazja si� pojawi�a, bo druga 
cz��� �lmu dosta�a w tym roku 
nominacj� do Oscara�  Du�a by�a 
konkurencja w drodze na gal�?
 Du�a, bo wszystkich wersji j�zyko-
wych jest ponad czterdzie�ci, a  na scenie 
podczas gali mia�o stan�� tylko  dziewi��  
Els. Jednak  Disney Polska o mnie zawal-

czy�.  My�l�, �e znaczenie mia�o to, która 
z nas ma do�wiadczenie sceniczne, bo ina-
czej si�  pracuje w studiu dubbingowym, 
a inaczej na du�ych scenach przed liczn�  
publiczno�ci�. W tym wypadku wymaga-
j�c�. Nie ka�dy umie wytrzyma� tak� pre-
sj�. Pó�niej dowiedzia�am si�, �e Disney 
Polska wys�a� nagranie, jak �piewam  
�Chc� uwierzy� snom� na �ywo. Akurat tak 
si� z�o�y�o, �e �piewa�am ten utwór 
w listopadzie, w dniu premiery drugiej 
cz��ci �lmu,  w  �Ta�cu z gwiazdami�.

Wyst�p to pewnie nie by�o �atwe 
zadanie do wykonania?
 Nie by�o �atwo z uwagi na skal� tego 
projektu. Nawet producenci �lmu pod-
kre�lali skal� wydarzenia i to, �e uda�o si� 
sprowadzi� do Hollywood tyle zagranicz-
nych g�osów. Wida� by�o podczas gali, �e  
zosta�o to docenione, �e wywo�a�y�my 
poruszenie. W chwili, gdy zacz�� si� nasz 
wyst�p, przed nami sta� operator.  Wielkie 
gwiazdy, Leonardo di Caprio, Charlize 
�eron, Tom Hanks, wychyla�y si� zza  
niego, by dojrze�, co si� dzieje, kto �piewa, 
próbuj�c odgadn��, jaki j�zyk w�a�nie 
s�ysz�. Mam wra�enie, �e w pewnym sensie 
do wielu Amerykanów dopiero wtedy do-
tar�o, �e na ca�ym �wiecie wszystkie produk-
cje animowane s� znane w regionalnych 
j�zykach. �e w ka�dym kraju g�osu u�ycza-
j� lokalne talenty. Dobrze si� z tym czu�y�-
my i doskonale si� bawi�y�my tym wyst�pem.

Jak wygl�da�y przygotowania do gali?
 Ju� wcze�niej mia�y�my ustalone, któ-
ra, co �piewa. Przyjecha�y�my w czwartek, 
gala by�a w niedziel�. Od pi�tku codzien-
nie w�a�ciwie mia�y�my jakie� zaj�cia: pró-
by choreogra�czne i muzyczne.  Mia�y�my 
prób� z Robertem Lopezem, który jest 
kompozytorem �cie�ki d�wi�kowej �lmu. 
To równie� genialny twórca muzyki do  
musicali. Sama wspó�praca z nim by�a dla 
mnie,  artystki wywodz�cej si� z  musicalu,  
du�ym prze�yciem. Podczas przygotowa� 
czu�am si� bezpiecznie. Gala odbywa�a si� 
w teatrze, a to moje naturalne �rodowisko.  
Gorzej by�o w Warszawie, w czasie tych 
tygodni przed wyjazdem�

By� stres zwi�zany z my�l� 
o takim wyst�pie?
 Raczej d�ugotrwa�y stres zwi�zany z nie-
pewno�ci�. Towarzyszy� mi, odk�d us�y-
sza�am 1 stycznia, �e w ogóle jest taka mo-
�liwo��. Nie by�o jeszcze nominacji dla �l-
mu, ale pomys� na wyst�p by� i trzeba by�o 
dzia�a�, by zd��y� go zrealizowa�. Potem 
by�a niepewno��, czy b�dzie nominacja, 
czy to mnie w�a�nie wybior�, czy uda si� 
za�atwi� na czas pozwolenie na prac�.  
D�ugo te� nie mog�am nikomu o tym mó-
wi�. To by�o zabijaj�ce. Przyjaciele pytali:  
Kacha, co si� z tob� dzieje? Odpowiada-
�am, �e mam gorszy czas. A w �rodku z�e-

Z Katarzyn� �ask�, tomaszowiank�, aktork� i wokalistk�, która  w lutym  wyst�pi�a 
w  Los Angeles  podczas gali wr�czenia Oscarów, rozmawia Andrzej Adamczewski.

�y�am jak na szpilkach

OSCARY

Kasia Łaska podczas gali wręczenia Oscarów

 Katarzyna �aska to piosenkarka, aktorka musicalowa i dubbingowa. Pochodzi z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Wspó�pracowa�a z Teatrem Muzycznym Roma, gdzie zagra�a m.in. g�ówn� rol� 
Kim w musicalu �Miss Saigon�. W latach 2008-2012 wspó�pracowa�a z Johnem Lordem, by�ym 
cz�onkiem grupy Deep Purple, �piewaj�c jako g�ówna wokalistka w �Concerto for Group and 
Orchestra�. U�yczy�a g�osu wielu postaciom z seriali i �lmów animowanych, m.in. za�piewa�a jako 
Elsa piosenki �Mam t� moc� w polskiej wersji j�zykowej �lmu �Kraina lodu� z 2013 r. i �Chc� 
uwierzy� snom� w polskiej wersji j�zykowej �lmu �Kraina lodu II� z 2019 r.Filmowe Elsy z autorem muzyki do 

„Krainy lodu” Robertem Lopezem
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ra�y mnie nerwy. Kiedy ju� wiedzia�am, �e 
jad�, zacz��a si� natomiast gonitwa. Ca�y 
stycze� �y�am jak na szpilkach. D�ugo nie 
mia�am biletu, dosta�am go dopiero na 
dwa dni przed wylotem. I ci�gle si� zasta-
nawia�am, kiedy w ko�cu uwierz� w to, co 
si� dzieje: w samolocie, w hotelu, czy mo�e 
dopiero na scenie? 

Ale mo�e to dobrze, bo nie by�o kiedy 
my�le� o tremie?
 To by�a jedna wielka trema. Nerwy 
pu�ci�y dopiero w hotelu, kiedy przeczyta-
�am list z podzi�kowaniami od jednego 
z szefów Disneya za wk�ad w sukces �lmu 
�Kraina lodu�. Uroni�am �ezk� ze wzrusze-
nia.  Wtedy dotar�o do mnie, gdzie jestem.

Jak od kuchni wygl�da ta wielka, 
transmitowana na ca�y �wiat gala?
 Jest dopracowana w najdrobniejszych 
szczegó�ach. Za kulisami panuje spokój,  
nie ma nerwowo�ci, bieganiny. Wszyscy  
wiedz�, co maj� robi�. Zaskoczy�o mnie, �e  
wszystko � schody,  fragmenty dekoracji, 
brzydkie �ciany s� przys�oni�te pi�knymi 
zas�onami, �eby nawet w kulisach  gwiazdy 
�wietnie si� prezentowa�y. Zero przypad-
kowo�ci. Ca�a ekipa by�a w garniturach:  
nag�o�nieniowcy, operatorzy, ka�dy, kto 
pracowa� przy produkcji gali. Kobiety 
oczywi�cie w czarnych galowych sukniach.  

My dosta�y�my wspóln� garderob�. Ka�da 
z nas mia�a dok�adnie rozpisane, co robi�.  
Wiedzia�y�my, u kogo i gdzie si� uczesa� 
oraz umalowa�. Mia�y�my swojego inspi-
cjenta. Prowadzili nas dos�ownie za r�czk�,  
nie by�o l�ku o �adne niespodzianki.  Wcze�-
niej odby�y�my próby w strojach i w butach 
scenicznych. Scena by�a �liska, jeden fa�-
szywy krok móg� sko�czy� si� upadkiem. 
Ale dzi�ki tym próbom wszelkie ryzyko 
zosta�o ograniczone do minimum. Pod-
czas wyst�pu nic nie mog�o nas zaskoczy�.

Skoro jeste�my przy strojach, prosz� 
powiedzie� kilka s�ów o sukni, 
w której  pani  wyst�pi�a?
 Ka�da suknia musia�a mie� akceptacj�  
Disneya. Dosta�y�my palet� barw do wy-
boru i w ramach tej palety mog�y�my si� 
porusza� podczas doboru kreacji. Mia�am 
dwie suknie � jedn� na gal�, drug� na czer-
wony dywan. Zacz��am ich szuka� tydzie� 
przed wylotem. Disney zorganizowa� mi  
spotkanie z duetem Paprocki i Brzozowski.  
Panowie przyj�li mnie jak ksi��niczk�. Na 
uszycie sukni specjalnie dla mnie nie by�o 
ju� czasu, wi�c przymierza�am kilka kre-
acji. Gdy w�o�y�am t�, któr� wybra�am, od 
razu wiedzia�em, �e to suknia godna kró-
lowej. Na szcz��cie zosta�a zaakceptowana. 
Chcia�am pi�knie wygl�da� i godnie 
reprezentowa� Polsk�.

Uda�o si� w pe�ni.
Dzi�kuj�.

Od lat pracuje pani w Warszawie, 
ale nie straci�a pani zwi�zków 
z rodzimym regionem, czyli 
z województwem �ódzkim�
 Gram w dwóch spektaklach Teatru 
Muzycznego w �odzi. W �Les Misérables�, 
czyli �N�dznikach�,  i w �Miss  Saigon�. Do 
tego drugiego tytu�u powróci�am po d�u-
giej przerwie. Dwadzie�cia lat temu 
w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie 
gra�am  w nim  g�ówn�  rol�. Ten powrót 
obudzi� pi�kne wspomnienia. Wprawdzie 
to zupe�nie inna wersja, inna rola, inne 
przedstawienie, inna scenogra�a i obsada. 
Cho�, jak w tym pierwszym przedstawie-
niu, w rol� Szefa wcielaj� si� Robert Roz-
mus i Tomasz Steciuk. Ja tym razem gram 
Gigi. To niedu�a rola, ale ta posta� ma do 
wykonania przepi�kny utwór, pe�en emo-
cji. Mam nadziej�, �e szybko b�dziemy 
mogli wróci� na scen�.

Czy wyst�p podczas oscarowej gali jest 
nowym otwarciem w pani karierze?
 Tego nie wiem. Teraz czuj� wi�ksze zain-
teresowanie mediów. Ludzie chc� us�ysze� 
t� histori�, wi�c j� opowiadam. Ale co si� wy-
darzy, tego nie jestem w stanie przewidzie�.
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gali wr�czenia Oscarów; to rzecz 
bez precedensu w polskim show-
biznesie.  Jak si� dostaje takie 
propozycje?
 Przede wszystkim pracuje si� na to 
dwadzie�cia pi�� lat�(�miech).

To oczywiste, ale w ko�cu nie 
wszyscy, którzy s� na scenie �wier� 
wieku, jad� do Hollywood, by 
wyst�pi� na Oscarach�
 Zacz��o si� od tego, �e siedem lat temu 
wygra�am casting na  �piewan� rol�  Elsy  
w polskiej wersji dubbingowej �lmu �Kra-
ina lodu� Disneya. Za�piewa�am wszyst-
kie partie wokalne, w tym s�ynny przebój 
�Mam t� moc�. Disney stworzy� te�  wów-
czas video, w którym �piewa 25 Els z ca�ego 
�wiata  w swoich ojczystych j�zykach. Ten 
�lm spotka� si� z uznaniem fanów na ca-
�ym  globie  i ju�  wtedy  powsta� pomys�, 
by zrobi� taki wyst�p na �ywo, je�li  
nadarzy si� okazja.

I taka okazja si� pojawi�a, bo druga 
cz��� �lmu dosta�a w tym roku 
nominacj� do Oscara�  Du�a by�a 
konkurencja w drodze na gal�?
 Du�a, bo wszystkich wersji j�zyko-
wych jest ponad czterdzie�ci, a  na scenie 
podczas gali mia�o stan�� tylko  dziewi��  
Els. Jednak  Disney Polska o mnie zawal-

czy�.  My�l�, �e znaczenie mia�o to, która 
z nas ma do�wiadczenie sceniczne, bo ina-
czej si�  pracuje w studiu dubbingowym, 
a inaczej na du�ych scenach przed liczn�  
publiczno�ci�. W tym wypadku wymaga-
j�c�. Nie ka�dy umie wytrzyma� tak� pre-
sj�. Pó�niej dowiedzia�am si�, �e Disney 
Polska wys�a� nagranie, jak �piewam  
�Chc� uwierzy� snom� na �ywo. Akurat tak 
si� z�o�y�o, �e �piewa�am ten utwór 
w listopadzie, w dniu premiery drugiej 
cz��ci �lmu,  w  �Ta�cu z gwiazdami�.

Wyst�p to pewnie nie by�o �atwe 
zadanie do wykonania?
 Nie by�o �atwo z uwagi na skal� tego 
projektu. Nawet producenci �lmu pod-
kre�lali skal� wydarzenia i to, �e uda�o si� 
sprowadzi� do Hollywood tyle zagranicz-
nych g�osów. Wida� by�o podczas gali, �e  
zosta�o to docenione, �e wywo�a�y�my 
poruszenie. W chwili, gdy zacz�� si� nasz 
wyst�p, przed nami sta� operator.  Wielkie 
gwiazdy, Leonardo di Caprio, Charlize 
�eron, Tom Hanks, wychyla�y si� zza  
niego, by dojrze�, co si� dzieje, kto �piewa, 
próbuj�c odgadn��, jaki j�zyk w�a�nie 
s�ysz�. Mam wra�enie, �e w pewnym sensie 
do wielu Amerykanów dopiero wtedy do-
tar�o, �e na ca�ym �wiecie wszystkie produk-
cje animowane s� znane w regionalnych 
j�zykach. �e w ka�dym kraju g�osu u�ycza-
j� lokalne talenty. Dobrze si� z tym czu�y�-
my i doskonale si� bawi�y�my tym wyst�pem.

Jak wygl�da�y przygotowania do gali?
 Ju� wcze�niej mia�y�my ustalone, któ-
ra, co �piewa. Przyjecha�y�my w czwartek, 
gala by�a w niedziel�. Od pi�tku codzien-
nie w�a�ciwie mia�y�my jakie� zaj�cia: pró-
by choreogra�czne i muzyczne.  Mia�y�my 
prób� z Robertem Lopezem, który jest 
kompozytorem �cie�ki d�wi�kowej �lmu. 
To równie� genialny twórca muzyki do  
musicali. Sama wspó�praca z nim by�a dla 
mnie,  artystki wywodz�cej si� z  musicalu,  
du�ym prze�yciem. Podczas przygotowa� 
czu�am si� bezpiecznie. Gala odbywa�a si� 
w teatrze, a to moje naturalne �rodowisko.  
Gorzej by�o w Warszawie, w czasie tych 
tygodni przed wyjazdem�

By� stres zwi�zany z my�l� 
o takim wyst�pie?
 Raczej d�ugotrwa�y stres zwi�zany z nie-
pewno�ci�. Towarzyszy� mi, odk�d us�y-
sza�am 1 stycznia, �e w ogóle jest taka mo-
�liwo��. Nie by�o jeszcze nominacji dla �l-
mu, ale pomys� na wyst�p by� i trzeba by�o 
dzia�a�, by zd��y� go zrealizowa�. Potem 
by�a niepewno��, czy b�dzie nominacja, 
czy to mnie w�a�nie wybior�, czy uda si� 
za�atwi� na czas pozwolenie na prac�.  
D�ugo te� nie mog�am nikomu o tym mó-
wi�. To by�o zabijaj�ce. Przyjaciele pytali:  
Kacha, co si� z tob� dzieje? Odpowiada-
�am, �e mam gorszy czas. A w �rodku z�e-

Z Katarzyn� �ask�, tomaszowiank�, aktork� i wokalistk�, która  w lutym  wyst�pi�a 
w  Los Angeles  podczas gali wr�czenia Oscarów, rozmawia Andrzej Adamczewski.

�y�am jak na szpilkach

OSCARY

Kasia Łaska podczas gali wręczenia Oscarów

 Katarzyna �aska to piosenkarka, aktorka musicalowa i dubbingowa. Pochodzi z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Wspó�pracowa�a z Teatrem Muzycznym Roma, gdzie zagra�a m.in. g�ówn� rol� 
Kim w musicalu �Miss Saigon�. W latach 2008-2012 wspó�pracowa�a z Johnem Lordem, by�ym 
cz�onkiem grupy Deep Purple, �piewaj�c jako g�ówna wokalistka w �Concerto for Group and 
Orchestra�. U�yczy�a g�osu wielu postaciom z seriali i �lmów animowanych, m.in. za�piewa�a jako 
Elsa piosenki �Mam t� moc� w polskiej wersji j�zykowej �lmu �Kraina lodu� z 2013 r. i �Chc� 
uwierzy� snom� w polskiej wersji j�zykowej �lmu �Kraina lodu II� z 2019 r.Filmowe Elsy z autorem muzyki do 

„Krainy lodu” Robertem Lopezem

17

ra�y mnie nerwy. Kiedy ju� wiedzia�am, �e 
jad�, zacz��a si� natomiast gonitwa. Ca�y 
stycze� �y�am jak na szpilkach. D�ugo nie 
mia�am biletu, dosta�am go dopiero na 
dwa dni przed wylotem. I ci�gle si� zasta-
nawia�am, kiedy w ko�cu uwierz� w to, co 
si� dzieje: w samolocie, w hotelu, czy mo�e 
dopiero na scenie? 

Ale mo�e to dobrze, bo nie by�o kiedy 
my�le� o tremie?
 To by�a jedna wielka trema. Nerwy 
pu�ci�y dopiero w hotelu, kiedy przeczyta-
�am list z podzi�kowaniami od jednego 
z szefów Disneya za wk�ad w sukces �lmu 
�Kraina lodu�. Uroni�am �ezk� ze wzrusze-
nia.  Wtedy dotar�o do mnie, gdzie jestem.

Jak od kuchni wygl�da ta wielka, 
transmitowana na ca�y �wiat gala?
 Jest dopracowana w najdrobniejszych 
szczegó�ach. Za kulisami panuje spokój,  
nie ma nerwowo�ci, bieganiny. Wszyscy  
wiedz�, co maj� robi�. Zaskoczy�o mnie, �e  
wszystko � schody,  fragmenty dekoracji, 
brzydkie �ciany s� przys�oni�te pi�knymi 
zas�onami, �eby nawet w kulisach  gwiazdy 
�wietnie si� prezentowa�y. Zero przypad-
kowo�ci. Ca�a ekipa by�a w garniturach:  
nag�o�nieniowcy, operatorzy, ka�dy, kto 
pracowa� przy produkcji gali. Kobiety 
oczywi�cie w czarnych galowych sukniach.  

My dosta�y�my wspóln� garderob�. Ka�da 
z nas mia�a dok�adnie rozpisane, co robi�.  
Wiedzia�y�my, u kogo i gdzie si� uczesa� 
oraz umalowa�. Mia�y�my swojego inspi-
cjenta. Prowadzili nas dos�ownie za r�czk�,  
nie by�o l�ku o �adne niespodzianki.  Wcze�-
niej odby�y�my próby w strojach i w butach 
scenicznych. Scena by�a �liska, jeden fa�-
szywy krok móg� sko�czy� si� upadkiem. 
Ale dzi�ki tym próbom wszelkie ryzyko 
zosta�o ograniczone do minimum. Pod-
czas wyst�pu nic nie mog�o nas zaskoczy�.

Skoro jeste�my przy strojach, prosz� 
powiedzie� kilka s�ów o sukni, 
w której  pani  wyst�pi�a?
 Ka�da suknia musia�a mie� akceptacj�  
Disneya. Dosta�y�my palet� barw do wy-
boru i w ramach tej palety mog�y�my si� 
porusza� podczas doboru kreacji. Mia�am 
dwie suknie � jedn� na gal�, drug� na czer-
wony dywan. Zacz��am ich szuka� tydzie� 
przed wylotem. Disney zorganizowa� mi  
spotkanie z duetem Paprocki i Brzozowski.  
Panowie przyj�li mnie jak ksi��niczk�. Na 
uszycie sukni specjalnie dla mnie nie by�o 
ju� czasu, wi�c przymierza�am kilka kre-
acji. Gdy w�o�y�am t�, któr� wybra�am, od 
razu wiedzia�em, �e to suknia godna kró-
lowej. Na szcz��cie zosta�a zaakceptowana. 
Chcia�am pi�knie wygl�da� i godnie 
reprezentowa� Polsk�.

Uda�o si� w pe�ni.
Dzi�kuj�.

Od lat pracuje pani w Warszawie, 
ale nie straci�a pani zwi�zków 
z rodzimym regionem, czyli 
z województwem �ódzkim�
 Gram w dwóch spektaklach Teatru 
Muzycznego w �odzi. W �Les Misérables�, 
czyli �N�dznikach�,  i w �Miss  Saigon�. Do 
tego drugiego tytu�u powróci�am po d�u-
giej przerwie. Dwadzie�cia lat temu 
w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie 
gra�am  w nim  g�ówn�  rol�. Ten powrót 
obudzi� pi�kne wspomnienia. Wprawdzie 
to zupe�nie inna wersja, inna rola, inne 
przedstawienie, inna scenogra�a i obsada. 
Cho�, jak w tym pierwszym przedstawie-
niu, w rol� Szefa wcielaj� si� Robert Roz-
mus i Tomasz Steciuk. Ja tym razem gram 
Gigi. To niedu�a rola, ale ta posta� ma do 
wykonania przepi�kny utwór, pe�en emo-
cji. Mam nadziej�, �e szybko b�dziemy 
mogli wróci� na scen�.

Czy wyst�p podczas oscarowej gali jest 
nowym otwarciem w pani karierze?
 Tego nie wiem. Teraz czuj� wi�ksze zain-
teresowanie mediów. Ludzie chc� us�ysze� 
t� histori�, wi�c j� opowiadam. Ale co si� wy-
darzy, tego nie jestem w stanie przewidzie�.
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CZASOPISMO SAMORZĄDOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 Zo�a Dwornik w 1950 
roku by�a studentk� Uni-
wersytetu �ódzkiego. 
17 wrze�nia odwiedzili j� 
go�cie. Studenci dysku-
towali o przypadaj�cej 
w�a�nie rocznicy agresji 
Zwi�zku Radzieckiego na 
Polsk�  w 1939 roku 
i zbrodni katy�skiej. Zo-
�a Dwornik stwierdzi�a, 
�e Zwi�zek Radziecki na-
pad� wówczas na Polsk�, 
czym przyczyni� si� do 
kl�ski wrze�niowej, a wy-
mordowanie polskich o�-
cerów w Katyniu nie by�o 
dzie�em Niemców, lecz 
Rosjan. Wkrótce student-
ka zosta�a oskar�ona 
o �rozpowszechnianie 
fa�szywych wiadomo�ci 
o zbrodni katy�skiej� 
i dzia�anie na szkod� in-
teresów Polski Ludowej 
oraz jej mi�dzynarodo-
wych stosunków ze Zwi�-
zkiem Radzieckim. W tej 
sprawie zeznawa�y dwa 
ma��e�stwa: Berestow-
scy i �ukowscy, uczestnicy pami�tnego 
studenckiego spotkania. Miesi�c pó�niej 
Zo�a Dwornik zosta�a aresztowana, a ju� 
w styczniu 1951 roku zapad� wyrok skazu-
j�cy j� na rok pozbawienia wolno�ci.
 Hieronim Majewski podczas niemiec-
kiej okupacji by� biuralist� kolejowym 
w Karsznicach. W 1943 roku jego zwierz-
chnik, niemiecki inspektor kolejowy, wyz-
naczy� Majewskiego jako delegata na wy-
jazd do Katynia. Mia� obejrze� miejsca 
pogrzebania polskich o�cerów, co te� si� 
sta�o. Po powrocie Niemcy urz�dzili 
w wielu miejscowo�ciach wiece, na któ-
rych Hieronim Majewski opowiada�, co 
widzia� w Katyniu, a tak�e o ogromnym 
barbarzy�stwie Sowietów, którzy zamor-

dowali polskich o�cerów. Po wojnie wy-
jecha� do Gda�ska, ale w 1949 roku upom-
nia� si� o niego Urz�d Bezpiecze�stwa. Na 
podstawie zezna� �wiadków Majewski zo-
sta� oskar�ony o to, �e rozpowszechnia� 
publicznie wiadomo�ci, �e za zbrodni� ka-
ty�sk� jest odpowiedzialny Zwi�zek Ra-
dziecki, czym dzia�a� na szkod� pa�stwa 
polskiego i sprzymierzonego. W ci�gu kil-
ku miesi�cy zosta� skazany na sze�� lat 

wi�zienia, pozbawienie praw publicznych 
i honorowych na pi�� lat oraz przepadek 
ca�ego mienia. 
 Wanda R�bisz, �ódzka dziewiarka, nie 
mia�a jeszcze 20 lat, gdy zosta�a areszto-
wana w kwietniu 1952 roku. Prokurator 

zarzuci� jej rozpowszech-
nianie fa�szywych wiado-
mo�ci o wymordowaniu 
12 tys. polskich o�cerów 
w Katyniu, czym dzia�a�a 
na szkod� przyja�ni pol-
sko-radzieckiej. Sprawa 
zosta�a przekazana do Mi-
nisterstwa Bezpiecze�-
stwa Publicznego, gdzie 
ustalono, na podstawie 
zezna� kole�anek i kolegi 
z pracy, �e Wanda R�bisz 
odmówi�a udzia�u w rocz-
nicowej akademii po�wi�-
conej Wielkiej Socjalis-
tycznej Rewolucji Pa�dzier-
nikowej i wrogo wypo-
wiada�a si� o zbrodni 
katy�skiej. Ostatecznie 
zosta�a skazana na sze�� 
miesi�cy obozu pracy.
 Kazimierz Grobelny z gmi-
ny B�aszki chcia� opubli-
kowa� w drugim obiegu 
wiersze po�wi�cone m.in. 
zbrodni katy�skiej. 
 W 1979 roku pod innym 
nazwiskiem i z odeg�ego 
terenu, bo z �asku, zosta�y 

wys�ane do �ódzkiego dzia�acza opozycji 
KSS KOR Józefa �reniowskiego. Sprawa 
niespodziewanie zatoczy�a szersze kr�gi, 
doczeka�a si� kryptonimu operacyjnego 
�Poeta�, a nawet ekspertyzy pisma r�czne-
go autora wierszy, dokonanej w departa-
mencie techniki Ministerstwa Spraw Wew-
n�trznych. Ostatecznie Kazimierzowi Gro-
belnemu si� upiek�o, bo sprawy sprzed 13 
grudnia 1981 roku zosta�y obj�te abolicj�.
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Kneblowanie prawdy
Upominanie si� o prawd� o zbrodni katy�skiej w czasach Polski 
Ludowej nios�o kary. Byli jednak ludzie, którzy si� nie wahali. 
Niestety, donosili na nich znajomi, koledzy, najbli�si.
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Bo�ena Bilska-Smu�

To tylko nieliczni z d�ugiej listy Polaków, którzy przez dziesi�ciolecia mieli kneblowane 
usta. Pomimo restrykcji pami�� o Katyniu przetrwa�a. Oddzia�owe Archiwum Instytu-
tu Pami�ci Narodowej w �odzi posiada bogate zbiory zwi�zane ze zbrodni� katy�sk�. 
S� to fotogra�e i dokumenty dotycz�ce odkrycia masowych mogi�, ale i dowody po-
twierdzaj�ce konsekwencje g�oszenia prawdy o Katyniu w latach Polski Ludowej. Wy-
boru i opracowania materia�ów znajduj�cych si� na stronie �ódzkiego IPN dokonali: 
Robert Rabiega, �ukasz Abramczyk, �ukasz Rakoczy.

Po pó� wieku prokurator IPN Oddzia-
�owej Komisji �cigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu w �odzi oskar�y� 
funkcjonariuszy UB i zostali skazani. Kary 
nie odbyli, bo byli za starzy. 

Na prze�omie lutego i marca 1953 roku 
funkcjonariusze PUBP w Kaliszu areszto-
wali nieletnich uczniów Technikum Bu-
dowlanego w Liskowie w powiecie kalis-
kim. Dyrektor placówki doniós�, �e 16-let-
nia Stanis�awa M. zniszczy�a portret Stali-
na. Funkcjonariusze postanowili udowod-
ni�, �e w szkole dzia�a nielegalna organiza-
cja bez nazwy, maj�ca na celu obalenie 
przemoc� ustroju pa�stwa polskiego przez 
organizowanie zebra� konspiracyjnych, 
kolportowanie i rozrzucanie ulotek anty-
pa�stwowych oraz niszczenie portretów 
dostojników Zwi�zku Radzieckiego i Pol-
ski Ludowej. Dowódc� tej nielegalnej or-
ganizacji mia� by� 17-letni Andrzej J. Oprócz 
wymienionych, aresztowani zostali 16-let-
ni uczniowie: Janusz S., Marian K., Euge-
niusz W., Janusz G. i Jakub D.

Ubecy byli bardzo brutalni wobec 
przes�uchiwanych. Bili ich nog� od krzes�a 
po ca�ym ciele, uderzali g�ow� o �cian�, 
grozili broni�, jak te� molestowali seksual-
nie 16-letni� Stanis�aw� M. Stosuj�c takie 
metody wymusili przyznanie si� zastraszo-
nych uczniów do udzia�u w tajnej organi-
zacji, która planowa�a si�� obali� ówczesny 
ustrój, co nie by�o prawd�. Funkcjonariu-
sze wyrz�dzili ogromn� krzywd� nies�usz-
nie podejrzanym, co uczynili dla statystyki 
i uzyskania pochwa�y prze�o�onych za roz-

bicie gro�nej organizacji opozycyjnej. 
Spraw� zajmowa�a si� grupa sze�ciu funk-
cjonariuszy UB, z których trzech w chwili 
wszcz�cia �ledztwa ju� nie �y�o.

Nies�usznie oskar�eni uczniowie zo-
stali skazani w kwietniu 1953 roku przez 
s�d dla nieletnich w Kaliszu na pobyt w za-
k�adzie poprawczym (pó�tora roku pó�niej 
zostali uniewinnieni po wznowieniu post�-
powania). Natomiast 17-letni Andrzej J. we 
wrze�niu 1953 roku zosta� uniewinniony 
przez Wojskowy S�d Rejonowy w Poznaniu.

Mimo uniewinnie� ponie�li bolesne 
skutki pobytu w areszcie UB w Kaliszu 
w dalszym swoim �yciu. Ci�gn��a si� za ni-
mi opinia podejrzanych politycznie, unie-
mo�liwiaj�ca zdobycie wykszta�cenia 
i dobrej pracy, co zmusi�o ich do zamiesz-
kania w rejonach odleg�ych od Kalisza.

Prokurator �ódzkiego oddzia�u IPN 
doprowadzi� do oskar�enia i skazania 
przez S�d Rejonowy w Kaliszu, wyrokiem 

z dnia 1 lutego 2005 roku, trzech by�ych 
ubeków: Mariana S. (l. 80), Mieczys�awa Z. 
(l. 79) i Stanis�awa J. (l. 90). Marian S. by� 
funkcjonariuszem PUBP w Kaliszu od ma-
ja 1952 roku jako o�cer �ledczy i kierownik 

referatu �ledczego. Mieczys�aw Z. by� 
funkcjonariuszem PUBP w Kaliszu od 
sierpnia 1950 roku, przy czym od lutego 
1953 roku mia� stanowisko kierownika se-
kcji III, zajmuj�cej si� walk� z �bandytyz-
mem politycznym�. Stanis�aw J. by� funk-
cjonariuszem PUBP w Kaliszu od pa�dzier-
nika 1952 roku jako starszy referent sekcji V. 

Oskar�eni za przest�pstwa �zycznego 
i moralnego zn�cania si� nad uczniami 
osadzonymi w areszcie PUBP w Kaliszu 
zostali skazani na kary od dziewi�ciu mie-
si�cy do dwóch lat pozbawienia wolno�ci. 
Z uwagi na podesz�y wiek skazanych 
i up�yw czasu od chwili pope�nienia prze-
st�pstwa, kary zosta�y warunkowo zawie-
szone na cztery lata. Z trzech oskar�onych 
tylko 90-letni Stanis�aw J. przeprosi� po-
krzywdzonych za swoje czyny sprzed 50 lat. 
Marian S. i Mieczys�aw Z. nie zdobyli si� na 
takie przeprosiny, a w krótkim czasie po 
og�oszeniu wyroku zmarli.
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M�odych ludzi bili, straszyli broni� i krzes�em elektrycznym. Funkcjo-
nariusze Powiatowego Urz�du Bezpiecze�stwa Publicznego w Kaliszu wy-
musili przyznanie si� uczniów Technikum Budowlanego w Liskowie do udzia-
�u w tajnej organizacji, która planowa�a si�� obali� ówczesny ustrój. Cho� 
pó�niej zostali uniewinnieni, mieli z�amane �ycie.

ZDARZYŁO SIĘ 

Z�amali �ycie nastolatkom

Marian S. (l. 80), Mieczysław Z. (l. 79) 

i Stanisław J. (l. 90) byli 

funkcjonariuszami Powiatowego 

Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego w Kaliszu

Jacek Koz�owski, Oddzia� IPN w �odzi

Wycinek z �Ziemi Kaliskiej�, która relacjonowa�a proces



CZASOPISMO SAMORZĄDOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
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wersytetu �ódzkiego. 
17 wrze�nia odwiedzili j� 
go�cie. Studenci dysku-
towali o przypadaj�cej 
w�a�nie rocznicy agresji 
Zwi�zku Radzieckiego na 
Polsk�  w 1939 roku 
i zbrodni katy�skiej. Zo-
�a Dwornik stwierdzi�a, 
�e Zwi�zek Radziecki na-
pad� wówczas na Polsk�, 
czym przyczyni� si� do 
kl�ski wrze�niowej, a wy-
mordowanie polskich o�-
cerów w Katyniu nie by�o 
dzie�em Niemców, lecz 
Rosjan. Wkrótce student-
ka zosta�a oskar�ona 
o �rozpowszechnianie 
fa�szywych wiadomo�ci 
o zbrodni katy�skiej� 
i dzia�anie na szkod� in-
teresów Polski Ludowej 
oraz jej mi�dzynarodo-
wych stosunków ze Zwi�-
zkiem Radzieckim. W tej 
sprawie zeznawa�y dwa 
ma��e�stwa: Berestow-
scy i �ukowscy, uczestnicy pami�tnego 
studenckiego spotkania. Miesi�c pó�niej 
Zo�a Dwornik zosta�a aresztowana, a ju� 
w styczniu 1951 roku zapad� wyrok skazu-
j�cy j� na rok pozbawienia wolno�ci.
 Hieronim Majewski podczas niemiec-
kiej okupacji by� biuralist� kolejowym 
w Karsznicach. W 1943 roku jego zwierz-
chnik, niemiecki inspektor kolejowy, wyz-
naczy� Majewskiego jako delegata na wy-
jazd do Katynia. Mia� obejrze� miejsca 
pogrzebania polskich o�cerów, co te� si� 
sta�o. Po powrocie Niemcy urz�dzili 
w wielu miejscowo�ciach wiece, na któ-
rych Hieronim Majewski opowiada�, co 
widzia� w Katyniu, a tak�e o ogromnym 
barbarzy�stwie Sowietów, którzy zamor-

dowali polskich o�cerów. Po wojnie wy-
jecha� do Gda�ska, ale w 1949 roku upom-
nia� si� o niego Urz�d Bezpiecze�stwa. Na 
podstawie zezna� �wiadków Majewski zo-
sta� oskar�ony o to, �e rozpowszechnia� 
publicznie wiadomo�ci, �e za zbrodni� ka-
ty�sk� jest odpowiedzialny Zwi�zek Ra-
dziecki, czym dzia�a� na szkod� pa�stwa 
polskiego i sprzymierzonego. W ci�gu kil-
ku miesi�cy zosta� skazany na sze�� lat 

wi�zienia, pozbawienie praw publicznych 
i honorowych na pi�� lat oraz przepadek 
ca�ego mienia. 
 Wanda R�bisz, �ódzka dziewiarka, nie 
mia�a jeszcze 20 lat, gdy zosta�a areszto-
wana w kwietniu 1952 roku. Prokurator 

zarzuci� jej rozpowszech-
nianie fa�szywych wiado-
mo�ci o wymordowaniu 
12 tys. polskich o�cerów 
w Katyniu, czym dzia�a�a 
na szkod� przyja�ni pol-
sko-radzieckiej. Sprawa 
zosta�a przekazana do Mi-
nisterstwa Bezpiecze�-
stwa Publicznego, gdzie 
ustalono, na podstawie 
zezna� kole�anek i kolegi 
z pracy, �e Wanda R�bisz 
odmówi�a udzia�u w rocz-
nicowej akademii po�wi�-
conej Wielkiej Socjalis-
tycznej Rewolucji Pa�dzier-
nikowej i wrogo wypo-
wiada�a si� o zbrodni 
katy�skiej. Ostatecznie 
zosta�a skazana na sze�� 
miesi�cy obozu pracy.
 Kazimierz Grobelny z gmi-
ny B�aszki chcia� opubli-
kowa� w drugim obiegu 
wiersze po�wi�cone m.in. 
zbrodni katy�skiej. 
 W 1979 roku pod innym 
nazwiskiem i z odeg�ego 
terenu, bo z �asku, zosta�y 

wys�ane do �ódzkiego dzia�acza opozycji 
KSS KOR Józefa �reniowskiego. Sprawa 
niespodziewanie zatoczy�a szersze kr�gi, 
doczeka�a si� kryptonimu operacyjnego 
�Poeta�, a nawet ekspertyzy pisma r�czne-
go autora wierszy, dokonanej w departa-
mencie techniki Ministerstwa Spraw Wew-
n�trznych. Ostatecznie Kazimierzowi Gro-
belnemu si� upiek�o, bo sprawy sprzed 13 
grudnia 1981 roku zosta�y obj�te abolicj�.
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Kneblowanie prawdy
Upominanie si� o prawd� o zbrodni katy�skiej w czasach Polski 
Ludowej nios�o kary. Byli jednak ludzie, którzy si� nie wahali. 
Niestety, donosili na nich znajomi, koledzy, najbli�si.
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Bo�ena Bilska-Smu�

To tylko nieliczni z d�ugiej listy Polaków, którzy przez dziesi�ciolecia mieli kneblowane 
usta. Pomimo restrykcji pami�� o Katyniu przetrwa�a. Oddzia�owe Archiwum Instytu-
tu Pami�ci Narodowej w �odzi posiada bogate zbiory zwi�zane ze zbrodni� katy�sk�. 
S� to fotogra�e i dokumenty dotycz�ce odkrycia masowych mogi�, ale i dowody po-
twierdzaj�ce konsekwencje g�oszenia prawdy o Katyniu w latach Polski Ludowej. Wy-
boru i opracowania materia�ów znajduj�cych si� na stronie �ódzkiego IPN dokonali: 
Robert Rabiega, �ukasz Abramczyk, �ukasz Rakoczy.

Po pó� wieku prokurator IPN Oddzia-
�owej Komisji �cigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu w �odzi oskar�y� 
funkcjonariuszy UB i zostali skazani. Kary 
nie odbyli, bo byli za starzy. 

Na prze�omie lutego i marca 1953 roku 
funkcjonariusze PUBP w Kaliszu areszto-
wali nieletnich uczniów Technikum Bu-
dowlanego w Liskowie w powiecie kalis-
kim. Dyrektor placówki doniós�, �e 16-let-
nia Stanis�awa M. zniszczy�a portret Stali-
na. Funkcjonariusze postanowili udowod-
ni�, �e w szkole dzia�a nielegalna organiza-
cja bez nazwy, maj�ca na celu obalenie 
przemoc� ustroju pa�stwa polskiego przez 
organizowanie zebra� konspiracyjnych, 
kolportowanie i rozrzucanie ulotek anty-
pa�stwowych oraz niszczenie portretów 
dostojników Zwi�zku Radzieckiego i Pol-
ski Ludowej. Dowódc� tej nielegalnej or-
ganizacji mia� by� 17-letni Andrzej J. Oprócz 
wymienionych, aresztowani zostali 16-let-
ni uczniowie: Janusz S., Marian K., Euge-
niusz W., Janusz G. i Jakub D.

Ubecy byli bardzo brutalni wobec 
przes�uchiwanych. Bili ich nog� od krzes�a 
po ca�ym ciele, uderzali g�ow� o �cian�, 
grozili broni�, jak te� molestowali seksual-
nie 16-letni� Stanis�aw� M. Stosuj�c takie 
metody wymusili przyznanie si� zastraszo-
nych uczniów do udzia�u w tajnej organi-
zacji, która planowa�a si�� obali� ówczesny 
ustrój, co nie by�o prawd�. Funkcjonariu-
sze wyrz�dzili ogromn� krzywd� nies�usz-
nie podejrzanym, co uczynili dla statystyki 
i uzyskania pochwa�y prze�o�onych za roz-

bicie gro�nej organizacji opozycyjnej. 
Spraw� zajmowa�a si� grupa sze�ciu funk-
cjonariuszy UB, z których trzech w chwili 
wszcz�cia �ledztwa ju� nie �y�o.

Nies�usznie oskar�eni uczniowie zo-
stali skazani w kwietniu 1953 roku przez 
s�d dla nieletnich w Kaliszu na pobyt w za-
k�adzie poprawczym (pó�tora roku pó�niej 
zostali uniewinnieni po wznowieniu post�-
powania). Natomiast 17-letni Andrzej J. we 
wrze�niu 1953 roku zosta� uniewinniony 
przez Wojskowy S�d Rejonowy w Poznaniu.

Mimo uniewinnie� ponie�li bolesne 
skutki pobytu w areszcie UB w Kaliszu 
w dalszym swoim �yciu. Ci�gn��a si� za ni-
mi opinia podejrzanych politycznie, unie-
mo�liwiaj�ca zdobycie wykszta�cenia 
i dobrej pracy, co zmusi�o ich do zamiesz-
kania w rejonach odleg�ych od Kalisza.

Prokurator �ódzkiego oddzia�u IPN 
doprowadzi� do oskar�enia i skazania 
przez S�d Rejonowy w Kaliszu, wyrokiem 

z dnia 1 lutego 2005 roku, trzech by�ych 
ubeków: Mariana S. (l. 80), Mieczys�awa Z. 
(l. 79) i Stanis�awa J. (l. 90). Marian S. by� 
funkcjonariuszem PUBP w Kaliszu od ma-
ja 1952 roku jako o�cer �ledczy i kierownik 

referatu �ledczego. Mieczys�aw Z. by� 
funkcjonariuszem PUBP w Kaliszu od 
sierpnia 1950 roku, przy czym od lutego 
1953 roku mia� stanowisko kierownika se-
kcji III, zajmuj�cej si� walk� z �bandytyz-
mem politycznym�. Stanis�aw J. by� funk-
cjonariuszem PUBP w Kaliszu od pa�dzier-
nika 1952 roku jako starszy referent sekcji V. 

Oskar�eni za przest�pstwa �zycznego 
i moralnego zn�cania si� nad uczniami 
osadzonymi w areszcie PUBP w Kaliszu 
zostali skazani na kary od dziewi�ciu mie-
si�cy do dwóch lat pozbawienia wolno�ci. 
Z uwagi na podesz�y wiek skazanych 
i up�yw czasu od chwili pope�nienia prze-
st�pstwa, kary zosta�y warunkowo zawie-
szone na cztery lata. Z trzech oskar�onych 
tylko 90-letni Stanis�aw J. przeprosi� po-
krzywdzonych za swoje czyny sprzed 50 lat. 
Marian S. i Mieczys�aw Z. nie zdobyli si� na 
takie przeprosiny, a w krótkim czasie po 
og�oszeniu wyroku zmarli.
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M�odych ludzi bili, straszyli broni� i krzes�em elektrycznym. Funkcjo-
nariusze Powiatowego Urz�du Bezpiecze�stwa Publicznego w Kaliszu wy-
musili przyznanie si� uczniów Technikum Budowlanego w Liskowie do udzia-
�u w tajnej organizacji, która planowa�a si�� obali� ówczesny ustrój. Cho� 
pó�niej zostali uniewinnieni, mieli z�amane �ycie.

ZDARZYŁO SIĘ 

Z�amali �ycie nastolatkom

Marian S. (l. 80), Mieczysław Z. (l. 79) 

i Stanisław J. (l. 90) byli 

funkcjonariuszami Powiatowego 

Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego w Kaliszu

Jacek Koz�owski, Oddzia� IPN w �odzi

Wycinek z �Ziemi Kaliskiej�, która relacjonowa�a proces



 Co robi�, �eby po�ytecznie sp�dzi� czas 
podczas kwarantanny? �DK proponuje 
podró� po �wiecie sztuki. Zaczynamy od 
wys�uchania na fanpage�u koncertu 
Sieradzan&Tranda. Mi�o�nicy teatru mo-
g� obejrze� dwa spektakle Teatru YETA 
�Miss Ty�kacja� i �Epitimia�. Dla naj-
m�odszych placówka zaplanowa�a cykl 
pod nazw� ��DK czyta dzieciom�. Pra-
cownicy Zespo�u ds. Teatralnych wraz 
z El�biet� Gorzk�-Kmie� codziennie rano 
czytaj� bajki, które powsta�y w ramach 
projektu ekologicznego ��wierszczykowe 
wierszyki�. Z kolei dla st�sknionych za 
aktywno�ci� �zyczn� jest kurs ta�ca online.
 Natomiast magazyn kulturalny �Kalej-
doskop� zach�ca czytelników do pos�ucha-

nia najlepszych tekstów w interpretacjach ak-
torów scen �ódzkich, z miastem i regionem 
zwi�zanych na platformie �Kalejdoskop Na 
G�os�(oundcloud.com/kalejdoskopnaglos). 
Dla tych, którzy w wolnym czasie chcieliby 
si� nauczy� czego� nowego �DK przygo-
towa� tutoriale techniki wiklina papierowa. 

To specjalny sposób na proste wyplatanie 
ró�nego rodzaju przedmiotów, np. bi�uterii, 
z cieniutkich rurek papieru.
 Warto doda�, �e �ódzki Dom Kultury, 
wspólnie z marsza�kiem Grzegorzem 
Schreiberem, Wytwórni� Filmów O�wia-
towych, kinem �Perspektywa� i Stowarzy-
szeniem �ód� Filmowa, zaprosi� do wirtu-
alnego kina na kwietniowe projekcje �l-
mów WFO w ramach akcji �Nie mo�esz 
pój�� do kina? Kino przyjdzie do Ciebie�. 
Widzowie mieli niepowtarzaln� okazj� zo-
baczenia najlepszych �lmów znanych re-
�yserów, m.in. Piotra Szulkina, Jacka B�awuta, 
Bogdana Dziworskiego i Romana D�bskiego.
  Aby skorzysta� z oferty, warto przede 
wszystkim odwiedzi� FB �DK: www.face-
book.com/lodzkidomkultury i stron� 
internetow�: www.ldk.lodz.pl. MAP,BBS

Epidemia kultury
�ódzki Dom Kultury wystartowa� 
z projektem #epidemiakultury. Na 
Facebooku �DK mo�na us�ysze� 
koncerty, zobaczy� spektakle teatralne, 
a dla najm�odszych s� bajki.

 Muzeum Archeologiczne i Etnogra�czne 
w �odzi przygotowa�o ciekaw� ofert� dla 
dzieci i doros�ych dost�pn� w internecie. S� to 
propozycje warsztatowe do samodzielnego 
wykonania w domu oraz wirtualny spacer po 
placu Wolno�ci. W zak�adce �Dla m�odego 
odkrywcy� udost�pnione zosta�y edukacyjne 
propozycje w postaci quizów, kolorowanek 
i �lmów instrukta�owych. Gdzie mo�na je 
znale��? Adres strony muzeum: 
www.maie.lodz.pl (Wirtualne spotkania 
w muzeum) MAP

KULTURALNY TYGIEL

Satyrycznie 
JESTEŚMY NA:

Edukacyjne propozycje

 Departament Rolnictwa i Ochrony 
�rodowiska Urz�du Marsza�kowskiego 
W� zorganizowa� internetowy konkurs 
na tradycyjn� bab� wielkanocn� dla 
wszystkich mieszka�ców naszego regio-
nu. Ich zadaniem by�o wykonanie na w�a-
sny koszt tradycyjnej baby wielkanocnej 
i udokumentowanie w postaci zdj�� z przy-
gotowania, pieczenia oraz prezentacji go-

towego produktu. Dok�adny przepis z  wy-
szczególnieniem u�ytych sk�adników, ich 
gramatury i fotogra�e uczestnicy konkur-
su mieli przes�a� w wersji elektronicznej 
na podany mejl do 17 kwietnia.
 Zainteresowanie konkursem przesz�o 
oczekiwania organizatorów. Wyniki tej 
s�odkiej rywalizacji podamy w nast�p-
nym numerze naszego miesi�cznika.

Baba wielkanocna  w konkursie
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 Przypomnijmy. Tansman nale�y do 
najcz��ciej wykonywanych na �wiecie 
kompozytorów polskich, a jego utwory 
�rozbrzmiewa�y na najtrudniej dost�p-
nych scenach i estradach, wykonywane 
przez najlepsze orkiestry i najs�awniej-
szych wirtuozów� � pisa� w biogra�i 
o kompozytorze Janusz Cegie��a. Nato-
miast Gra�yna Bacewicz to niezwykle uta-

lentowana kompozytorka i skrzypaczka, 
której popularno�� na �wiecie przynios�a 
skomponowana w 1953 roku �II Sonata 
fortepianowa�, której Julia Kociuban jest 
interpretatork�. 
 Nagranie udost�pnione w sieci pocho-
dzi z drugiej p�yty, nominowanej do naj-
wa�niejszej muzycznej nagrody w Polsce 
� Fryderyka 2020 � w kategorii �muzyka po-

wa�na � album roku � muzyka koncertu-
j�ca�. Kr��ek zosta� wydany przez �lhar-
moni�, podobnie jak p�yta �Emil M�ynarski. 
Violin Concertos� nagrodzona Fryderykiem.
 Nagrania mo�na znale�� pod adresami: 
www.soundcloud.com/�lharmonia-
lodzka oraz open.spotify.com 
(Filharmonia �ódzka).
 Natomiast bie��ce informacje i zapo-
wiedzi znajduj� si� na Facebooku na pro-
�lu Filharmonii �ódzkiej. MAP

Trzeci koncert w sieci

Opowiadania
 Wspó�pracuj�ca z naszym mie-
si�cznikiem Bogumi�a Kempi�ska-
Miros�awska wyda�a zbiór opo-
wiada� �Chimera�. Jak sama mó-
wi, ksi��ka jest o �przeznaczeniu, 
konsekwencjach �yciowych wybo-
rów, tak�e dla kolejnych pokole�, 
i rodzinnych tajemnicach, które po-
tra�� niszczy�, ale te�, gdy si� cz�o-
wiek z nimi zmierzy, wyzwala��.
 

 Bogumi�a Kempi�ska-Miros�awska 
jest �odziank�, lekark�, dziennikark�, blo-
gerk�, malark� i poetk�. Ma w dorobku 
dwa tomiki wierszy: ��ycie niedoko�czone� 
i �Przemiany� oraz wspomniany zbiór opo-
wiada�, w których nic nie jest tym, czym 
si� wydaje. BBS

Teatralne propozycje

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marsza�ka Józefa Pi�-
sudskiego w �odzi zaprasza do lektury wspomnie� nades�anych 
przez �odzian w ramach akcji ��odzianie o sobie i mie�cie - �ywa 
kronika �odzi w ksi��nicy�: www.wbp.lodz.pl/lodzianie-o-sobie-
2019, link do publikacji: www.wbp.lodz.pl (�ywa kronika 2019). 
 Akcja wpisuje si� w stuletni� tradycj� ksi��nicy, zwi�zan� 
z gromadzeniem dokumentów dotycz�cych �odzi. Prace stano-
wi� �wiadectwa �ycia miasta i jego mieszka�ców, zarejestrowane 
przez naocznych �wiadków. Znajdujemy nie tylko opisy miejsc, 
wydarze�, ale i strz�py dozna� oraz wielkie emocje autorów. BBS 

Wspomnienia �odzian

 Teatr Wielki w �odzi zach�ca do od-
wiedzenia Cyfrowego Muzeum, gdzie 
mo�na obejrze� zdj�cia, plakaty, programy 
i dobrze si� bawi�. W zak�adce Edukacja-

/Bawimy i uczymy s� propozycje dla wszyst-
kich. Najm�odsi mog� poznawa� instru-
menty, ��cz�c kropki lub koloruj�c obraz-
ki, m�odzie� rozwi�zywa� krzy�ówki albo 
szuka� operowych terminów w wykre�lan-
kach. Doro�li maj� szans� sprawdzi� swoj� 
wiedz�, rozwi�zuj�c operowe quizy. BBS

Filharmonia �ódzka umo�liwi�a ods�uchanie trzeciej cz��ci koncertu 
fortepianowego Gra�yny Bacewicz. Kr��ek nosi tytu� �Bacewicz. Tansman. 
Piano Concertos� z utalentowan� Juli� Kociuban w roli solistki. 

WYRYWANIE ZĘBA 
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 Aby uprzyjemni� czas #zosta�wdomu, 
�ódzka Kolej Aglomeracyjna przygoto-
wa�a atrakcje dla ma�ych mi�o�ników kolei. 
Na stronie internetowej www.lka.lodzkie.pl 
w zak�adce #zosta�wdomu oraz w me-
diach spo�eczno�ciowych (Facebook, 

Instagram) kilka razy w tygodniu s� udo-
st�pniane propozycje gier i zabaw. Wystar-
czy je pobra� lub wydrukowa�. Cz��� ma-
teria�ów jest dost�pna w wersji online albo 
poprzez aplikacje. Zach�camy rodziców do 
skorzystania z ofert zdobywania wiedzy przez 

najm�odszych w sposób ciekawy i atrakcyj-
ny. W�ród materia�ów znajduj� si� m.in. 
memory game, znajd� ró�nic�, puzzle, kolo-
rowanki, szlaczki, wykre�lanki tematycz-
ne, anagramy i zagadki matematyczne, a tak-
�e ksi��eczka o przygodach Misia Uszatka 
i jego przyjació� w bajkowym poci�gu.
 Dla nieco starszych fanów kolei, którzy 
pasjonuj� si� fotogra��, powsta�a grupa na 
Facebooku ��KA w obiektywie�. Zach�ca-
my do dzielenia si� z szersz� grup� odbior-
ców zdj�ciami, które by� mo�e wcze�niej 
nie zosta�y nigdzie opublikowane. Najcie-
kawsze b�d� udost�pniane w o�cjalnych 
mediach spo�eczno�ciowych �KA (Facebook, 
Instagram, Twitter). Joanna Osi�ska

Atrakcje dla mi�o�ników kolei

CZASOPISMO SAMORZĄDOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO22

 B�dzie troch� osobi�cie, bo czas taki, �e 
sprzyja re�eksji nad �yciem. Do niedawna 
by�o ono pe�ne po�piechu i planów. Dzi�, gdy 
�wiat si� zatrzyma� i ja razem z nim, dostrzeg-
�am, �e wiele spraw, które zajmowa�y moj� 
uwag�, nie jest tak wa�nych, jak s�dzi�am. 
Na przyk�ad mnóstwo czasu po�wi�ca�am 
na ró�ne kursy, szkolenia, konferencje, ku-
powanie i poch�anianie kolejnych ksi��ek, 
pisanie artyku�ów, czyli samorozwój.
 Kto� zapyta, co w tym z�ego? Nic, o ile 

czyni mnie to lepszym cz�owiekiem, bli�-
szym innym, a nie tylko m�drzejszym. 
 I, paradoksalnie, cho� epidemia odda-
li�a mnie �zycznie od �wiata, nawet od pa-
cjentów w poradni, gdzie teraz zdecydo-
wanie przewa�aj� teleporady, to zbli�y�a do 
istoty �ycia. G��bokiej relacji z innymi lud�-
mi, do�wiadczania pe�ni codzienno�ci (a nie 
jej konsumowania w p�dzie), spokoju i po-
trzeby wewn�trznego uporz�dkowania.
 Tak, wiem. Jak tu by� spokojnym, gdy 
to zatrzymanie �wiata dla wielu stanowi re-

aln� w skutkach materialnych katastrof�: 
w oczy zagl�da gro�ba utraty pracy, 
upadku �rmy, d�ugi. A to rodzi strach, ju� 
nie tylko przed zachorowaniem, ale przed 
przysz�o�ci� po epidemii.  
 Nie mam na to jedynej s�usznej rady, 
jak tylko w pewnym sensie banaln�, ale te� 
historycznie sprawdzon�, �e dopóki �yje-
my i nie poddajemy si�, to cho�by �ycie 
leg�o w gruzach, mo�na je odbudowa�. 
I wiem to tak�e z w�asnego do�wiadczenia.

ZDROWY LAJFSTAJL PO ŁÓDZKUBogumi�a Kempi�ska-Miros�awska

Siedzimy zamkni�ci w domach, a wyj�cie wi��e si� z obaw� 
zara�enia. By czu� si� bezpieczniej na ulicy, w komunikacji, 
w sklepie, utrzymujemy dystans. Od �wiata odgradzamy si� 
maseczkami i dotykamy go przez r�kawiczki. Epidemia nas 
oddala, ale te� tworzy przestrze�. Czym j� wype�nisz?

Gdy epidemia oddala�
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Czy �wiat po epidemii b�dzie inny? Tak. Czy nasze 
�ycie b�dzie inne? Tak. I teraz mamy przestrze� 
i czas, by do zmian si� przygotowa�. Jak?

1. Przede wszystkim dobrze przemy�l, co jest dla ciebie 

najwa�niejsze, czyli ustal priorytety i na nie skieruj swoj� uwag� 
oraz energi�. 

2. Je�li martwisz si� o prac�, zastanów si�, czy móg�by� 

robi� co� innego, co da utrzymanie, satysfakcj� i na co jest lub 
b�dzie zapotrzebowanie albo o czym od dawna marzy�e�, ale nie 
mia�e� odwagi, by zrobi� ten pierwszy krok. 

3. Je�li jeste� w trudnej sytuacji materialnej, skorzystaj 

z wszelkich mo�liwych programów pomocowych, wsparcia 
znajomych, przyjació�, rodziny. Nie wstyd� si� prosi� o pomoc. 
Kiedy� ty pomo�esz innym. 

4. Uporz�dkuj swoje relacje z lud�mi. Zadzwo� do daw-

nych przyjació�, nawi�� kontakty z rodzin�, dostrze� kogo�, kto 
jest w wi�kszej potrzebie ni� ty i w miar� mo�liwo�ci spróbuj mu 
pomóc. To da ci si�� i przekonanie, �e masz na swoje �ycie wp�yw. 

5. Przestrzegaj zalece� przeciwepidemicznych, ale zadbaj 

te� o kondycj� i zdrowie domowymi sposobami, nie odstawiaj 
sam �adnych leków, w razie w�tpliwo�ci dzwo� do lekarza POZ. 
W ramach teleporady mo�na wiele ustali�, a w razie potrzeby 
lekarz zaprosi ci� do poradni.
 I nie sprawdzaj co chwila statystyk dotycz�cych epidemii. 
Ka�da przebiega w podobny sposób. Do pewnego momentu za-
chorowania i zgony rosn� mimo wprowadzonych ogranicze�, 
które swój efekt osi�gaj� dopiero po jakim� czasie. Tym razem te� 
tak b�dzie. 

  � Jest to urz�dzenie, dzi�ki któremu 
mo�na bada� tony serca dziecka, które 
jeszcze si� nie narodzi�o � t�umaczy Jolanta 
Para�niuk, oddzia�owa Oddzia�u Gineko-
logii, Po�o�nictwa i Terapii Endoskopowej 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpita-
la w Zgierzu. � Ten aparat umo�liwia wy-
konanie specjalistycznego badania, które 
okre�la, czy serce male�stwa pracuje 
w normie. Badanie wykonuje si� w domu. 

 Urz�dzenie dzia�a w systemie bellyOn. 
Aplikacj� mo�na �atwo �ci�gn�� na smart-
fon i dodatkowo jest ona zintegrowana 
z komputerowym systemem nadzoru po-
�o�niczego. To pozwala uzyska� niemal 
natychmiast cyfrow� interpretacj� zapisu 
KTG bez wychodzenia z domu. 
 � W czasie badania mama na ekranie 
telefonu obserwuje, jak pracuje serce jej 
dziecka. Wynik automatycznie tra�a do 
Centrum Monitoringu Po�o�niczego, gdzie 
ocenia je nasza dy�uruj�ca po�o�na. Je�li ma-
ma chce, mo�e wys�a� zapis mejlem tak�e 
do swojego lekarza czy po�o�nej � mówi 
Wiktor Strzelczyk, prezes Med System Group.
 Centrum dzia�a 24 godziny na dob� 
7 dni w tygodniu, a kobieta w ci��y mo�e 
o ka�dej porze wykona� badanie. Je�eli je-
go wynik budzi w�tpliwo�ci, wówczas 
otrzymuje telefonicznie instrukcj� odno�-
nie do dalszego post�powania. W �ódzkiem 
urz�dzenie tra� do mam, które s� obecnie 
na kwarantannie. Powinny si� one zg�asza� 
pod numer telefonu +22 123 93 44 lub 
przez stron� www.bellyon.pl. MAP

Aparaty tra�� do przysz�ych mam
 Jest wielko�ci torebki, ma dwie sondy, ale dzi�ki temu mama mo�e 
us�ysze� prac� serca swojego nienarodzonego dziecka. Pi��dziesi�t 
urz�dze� do diagnozy kardiotokogra�cznej � KTG � tra� do najbar-
dziej potrzebuj�cych mam w �ódzkiem. 

Jolanta Parafiniuk z urządzeniem KTG F
o
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�ódzka Kolej Aglomeracyjna przygoto-
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ROZMAITOŚCI

Rebusy majowe:

1. Zakładane po wojnie spółdzielnie 
w regionach łódzkiego, w których 
była duża liczba tkaczek

3. Tam znajdują się poniemieckie 
bunkry i schrony kolejowe

5. Najsłynniejszy  łódzki  miś
6.  Urodzona w Rawie Mazowieckiej, 

wywalczyła pierwszy w historii złoty 
medal olimpijski dla Polski

7.  Park krajobrazowy położony w cen-
tralnej części Polski, między Łodzią 
a Warszawą

12. W XVIII wieku zbudowali w Bąkowej 
Górze barokowy dwór

14. Najlepsza z żurawiny, z Osse 
15. Placek z mąki gryczanej, pocho-

dzący z okolic Radomska
17. Jej dopływami są Liswarta, Kocinka 

i Pisia
18. Ta legendarna dama podobno mie-

szka na Zamku Książąt Mazowieckich

2. Herbem tego miasta jest biała 
baszta z otworem strzelniczym, 
zwieńczona t rzema flankami 
i niebieskim spiczastym daszkiem 
ze złotą kulą, na czerwonym tle

4. Na tej rzece znajduje się pierwszy na 
świecie spawany most drogowy

8. Region wyróżniający się własnymi 
nazwami haftów, np. gołąbki, ka-
pliczki, pieski

9. Łódzki teatr działający ponad 130 lat
10. Najwyższa sztucznie wzniesiona 

góra w centralnej Polsce
11. Tak w Łodzi nazywamy piłkarzyki 

stołowe
13. Najmniejsza gmina w powiecie 

skierniewickim
16. Muzeum z największą w Polsce i na 

świecie kolekcją tkaniny artystycznej
19. Ma najpiękniejsze kwiatowe dywany 

w Boże Ciało 
20.  Święto tego warzywa jest gminną 

tradycją w Brójcach 
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Górze barokowy dwór

14. Najlepsza z żurawiny, z Osse 
15. Placek z mąki gryczanej, pocho-

dzący z okolic Radomska
17. Jej dopływami są Liswarta, Kocinka 

i Pisia
18. Ta legendarna dama podobno mie-

szka na Zamku Książąt Mazowieckich

2. Herbem tego miasta jest biała 
baszta z otworem strzelniczym, 
zwieńczona t rzema flankami 
i niebieskim spiczastym daszkiem 
ze złotą kulą, na czerwonym tle

4. Na tej rzece znajduje się pierwszy na 
świecie spawany most drogowy

8. Region wyróżniający się własnymi 
nazwami haftów, np. gołąbki, ka-
pliczki, pieski

9. Łódzki teatr działający ponad 130 lat
10. Najwyższa sztucznie wzniesiona 

góra w centralnej Polsce
11. Tak w Łodzi nazywamy piłkarzyki 

stołowe
13. Najmniejsza gmina w powiecie 

skierniewickim
16. Muzeum z największą w Polsce i na 

świecie kolekcją tkaniny artystycznej
19. Ma najpiękniejsze kwiatowe dywany 

w Boże Ciało 
20.  Święto tego warzywa jest gminną 

tradycją w Brójcach 
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Samochód zalany 
po burzy

 W�a�ciciel wjecha� autem w rozlewis-
ko wody powsta�e na skrzy�owaniu ulic 
i dosz�o do zalania elementów pojazdu 
oraz jego unieruchomienia. Sta�o si� to 
podczas intensywnych opadów deszczu. 
Ka�u�a by�a du�a, obejmowa�a dwa pasy. 
Jak ustalono, odp�yw wody z kratki wpus-
towej do kanalizacji utrudnia�y zalegaj�ce 
li�cie, ga��zie itp. Kierowca za napraw� auta 
zap�aci� ponad 13 tys. z�. Takiej kwoty ��cz-
nej za��da� od miasta jako zarz�dcy drogi 
i od przedsi�biorstwa, które w imieniu mia-
sta eksploatowa�o i konserwowa�o kanaliza-
cj� deszczow� oraz urz�dzenia kanalizacyjne.
 S�d rejonowy oddali� powództwo, uza-
sadniaj�c, �e w�a�ciciel auta nie wykaza� 
zawinienia i bezprawno�ci dzia�a� pozwa-
nych. Zdaniem s�du, opady tego dnia mia-
�y charakter si�y wy�szej. Ponadto uzna�, �e 

zachowanie powoda nie by�o prawid�o-
we. Nie usprawiedliwia go okoliczno��, 
�e inne pojazdy przeje�d�a�y przez wod�.
 S�d Okr�gowy w �odzi zmieni� wyrok 
i uzna�, �e zarówno miasto, jak i przed-
si�biorstwo odpowiadaj� za szkod� w sa-
mochodzie. Miasto jako zarz�dca tej dro-
gi powinno tak zorganizowa� prac�, aby 
zapewni� jej przejezdno�� nawet w czasie 
intensywnych opadów deszczu. Powierze-
nie czynno�ci osobie trzeciej nie zwalnia-
�o równie� miasta od odpowiedzialno�ci. 
 Miasto odpowiada zatem za szkod� na 
podstawie art. 415 kodeksu cywilnego 
jako zarz�dca drogi. S�d stwierdzi�, �e na 
podobnej zasadzie wspó�odpowiedzial-
ne jest te� przedsi�biorstwo, do którego 
obowi�zków nale�a�o m.in. czyszczenie 
wpustów deszczowych oraz usuwanie 
rozlewisk. W tej sprawie zadzia�a�o 
opieszale, bo zg�oszenie rozlewiska 
nast�pi�o godzin� przed wypadkiem 
powoda. Niezale�nie od tego �rma nie 
wywi�za�a si� z zadania czyszczenia 
wpustów deszczowych.
 S�d uzna� jednak, �e powód przyczyni� 
si� w po�owie do szkody i proporcjonal-

nie pomniejszy� mu nale�ne odszkodo-
wanie. Podj�� bowiem nieprawid�ow� de-
cyzj�, polegaj�c� na wjechaniu w rozlewis-
ko. Pomimo �e auta poruszaj�ce si� przed 
nim przeje�d�a�y przez wod�, nie by� 
przecie� w stanie oceni�, czy uda mu si� 
pokona� ka�u��. Decyduj�c o kontynuo-
waniu jazdy, godzi� si� na ryzyko uszko-
dzenia samochodu (III Ca 2091/18).

Ile za gara�?

 Sprawa dotyczy opodatkowania gara�y 
w budynkach wielomieszkaniowych. 
Cz��� gmin domaga si� ich opodatkowa-
nia wed�ug najwy�szej stawki, w�a�ciwej 
dla budynków zwi�zanych z dzia�alno�ci� 
gospodarcz�. W jednym z ostatnich wyro-
ków Wojewódzki S�d Administracyjny 
w Poznaniu uzna� jednak, �e nale�na jest 
ni�sza stawka, bo miejsca parkowania aut 
znajduj� si� w budynkach mieszkalnych.

 Zdaniem s�du kluczowe jest to, �e ga-
ra�e s� cz��ci� budynku mieszkalnego i nie 
zosta�y zaj�te na prowadzenie dzia�alno�ci 
gospodarczej. Dlatego w gr� wchodzi ich 
opodatkowanie wed�ug stawki dla budyn-
ków. Ta stawka jest trzykrotnie ni�sza od 
stawki dla obiektów �rmowych. Wyrok 
jest ju� prawomocny (I SA/Po 414/19).
 Wyrok ten odnosi� si� formalnie do sy-
tuacji prawnej spó�ki deweloperskiej. Jed-
nak, jak zauwa�y� s�d, b�dzie dotyczy� tak�e 
osób �zycznych, czyli wszystkich pó�niej-
szych w�a�cicieli miejsc postojowych w ha-
lach gara�owych budynków mieszkalnych.
 W�a�nie w tej sprawie w czerwcu 2019 
roku do Trybuna�u Konstytucyjnego tra-
��a skarga konstytucyjna (SK 23/19). Try-
buna� ma rozstrzygn��, czy w wypadku 
wyodr�bnienia gara�u w budynkach mie-
szkalnych nale�na jest stawka mieszkalna, 
czy inna. Zdaniem wnioskodawców, 
gara�u w budynku mieszkalnym nie mo-
�na uzna� za cz��� budynku o innym cha-
rakterze ni� mieszkalny. W konsekwencji 
nie mo�na miejsca postojowego w gara�u 
opodatkowa� wy�sz� stawk�.
 Podatnicy uwa�aj�, �e interpretacja 
przepisów pozwalaj�ca na opodatkowanie 
wyodr�bnionych gara�y w budynkach 
mieszkalnych wy�sz� stawk� jest niezgod-
na z konstytucj�. Gminne organy podatko-
we wymierzaj� osobom posiadaj�cym 
w bloku mieszkanie i wyodr�bnione praw-
nie miejsce postojowe w gara�u (osobna 
ksi�ga wieczysta) podatek wed�ug wy�szej 
stawki, kieruj�c si� wskazaniami uchwa�y 
NSA z 27 lutego 2012 r. (II FPS 4/11). 
Zgodnie z t� uchwa�� gara� stanowi�cy 
przedmiot odr�bnej w�asno�ci, usytuowa-
ny w bloku, podlega opodatkowaniu po-
datkiem od nieruchomo�ci wed�ug stawki 
pozosta�ej. Ni�sz�, mieszkaln� stawk� mo-
g� opodatkowa� gara� jedynie podatnicy, 
którzy maj� jedn� ksi�g� wieczyst� na mie-
szkanie i miejsce postojowe (nie jest ono wy-
odr�bnione). Pozostaje wi�c czeka� na roz-
strzygni�cie Trybuna�u Konstytucyjnego.

Jaki podatek od gara�u?
TEMIDA dr Robert Adamczewski
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