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Kazimierz Andrzej Zych

30 Rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki30 Rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Choć, od tej tragicznej zbrodni komunistycznych służb bezpieki PRL-u minęło 30 lat, dalej brutalna śmierć 
kapelana NSZZ Solidarność - Księdza Jerzego Popiełuszki kryje wiele tajemnic. Komu na tym zależy? Czy ta 
zbrodnia nie wpisuje się przypadkiem w powstanie III RP, przez wielu nazywana PRL-bis? W świetle nowych 
dowodów historia tego mordu powinna być napisana od nowa.

Urodzony na Białostocczyźnie 
Ks. Jerzy nie miał łatwego życia. 
Rodzice Jerzego Popiełuszki – Wła-
dysław i Marianna z Gniedziejków, 
prowadzili gospodarstwo rolne. Mieli 
łącznie pięcioro dzieci: Teresę, Józefa, 
Alka i Stanisława. Była jeszcze Jadwi-
sia, ale żyła niecałe dwa lata. Rodzina 
była wielopokoleniowa, mieszkali 
z nimi dziadkowie. W domu kultywo-
wano pamięć o wuju Alfonsie Gnie-
dziejce, członku partyzantki akow-
skiej, który w wieku dwudziestu jeden 
lat zginął po wojnie z rąk sowieckich. 
Po maturze, Jerzy Popiełuszko – 
24 czerwca 1965 r. wstąpił do Wyż-
szego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie. Po pierw-
szym roku studiów został skierowany 
do obowiązkowej zasadniczej służby 
wojskowej, którą odbywał w latach 
1966-1968 w specjalnej jednostce 
dla kleryków o zaostrzonym rygorze 
w Bartoszycach. Pobór kleryków był 
elementem represji wobec Kościoła 
w Polsce. Popiełuszko nie dał się zła-
mać, inicjował opór, podtrzymywał na 
duchu kolegów, choć spotykały go za 
to bezwzględne kary: wyśmiewanie, 
wielogodzinne ćwiczenia, czołganie 
się na mrozie, czyszczenie toalety 
w masce przeciwgazowej. Wojsko 
wyniszczyło go fi zycznie. Na po-
czątku 1970 roku, już po powrocie 
do seminarium, ciężko zachorował 
i niemal cudem udało się go uratować. 
Kłopoty zdrowotne towarzyszyły mu 

już do końca życia. 28 maja 1972 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
prymasa kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, a 11 czerwca 1972 r.  odprawił 
prymicyjną mszę świętą w kościele 
w Działoszynie. Następnie pracował 
w parafi ach w Ząbkach (1972-1975) 
i Aninie (1975-1978). Później był 
księdzem w warszawskich kościo-
łach: Dzieciątka Jezus, św. Anny, a od 
czerwca 1980 św. Stanisława Kostki. 
To tu w stanie wojennym zaczął od-
prawiać słynne Msze za Ojczyznę, na 
które przychodziło tysiące wiernych.

Zaplanowana 
z precyzją zbrodnia.

Służbom bezpieczeństwa działal-
ność Księdza zaczęła wyraźnie prze-
szkadzać do tego stopnia, że swoimi 
kanałami sugerowano Kościołowi 
przeniesienie Ks. Jerzego do Rzy-
mu na studia. Ksiądz Jerzy cierpiał 
nawet z tego, że jego przełożeni Go 
nie rozumieją. Przyjaciel księdza 
Jerzego, ks. Jan Sikorski, w wywia-
dzie udzielonym Biuletynowi IPN 
wspomina: „Jerzy płakał u mnie po 
spotkaniu z księdzem prymasem. By-
łem przypadkowym świadkiem tego 
spotkania. Wychodziłem z nim z se-
minarium, kiedy z przeciwka szedł 
ksiądz prymas, i natknęliśmy się na 
siebie. I powiedział: „a to chodź, to 
porozmawiamy”, i wziął go ksiądz 
prymas do rozmównicy. Jerzy potem 
przyszedł do mnie do mieszkania, 
był bardzo przejęty tym, że nie zo-
stał zrozumiany. Prymas zarzucił mu 
zaniedbywanie pracy duszpasterskiej 
i niesubordynację oraz trudny cha-
rakter. „Zarzuty zwaliły mnie z nóg. 
SB na przesłuchaniu szanowało mnie 
bardziej – powiedział Jerzy”. Gdy 
próby wysłania na studia nie pomaga-
ły – Ksiądz Jerzy wyraźnie odmówił 
– SB użyła innych wyrafi nowanych 
sposobów włącznie z różnymi prowo-

kacjami, a gdy i to nie poskutkowało 
– zapadła decyzja eksterminacji czyli 
zamordowania Księdza Jerzego. 

Wcześniej jednak – 12 września 
1984 r. rozpoczęła się nowa faza ata-
ków na księdza Popiełuszkę. Sygnał 
dała radziecka „Izwiestija”. Leonid 
Toporkow napisał wtedy między in-
nymi:

„(...) przekształcił swoje mieszka-
nie w składnicę literatury nielegalnej 
i ściśle współpracuje z zaciekłymi 
kontrrewolucjonistami. Ma się wraże-
nie, że nie czyta z ambony kazań, lecz 
ulotki napisane przez Bujaka. Zieje 
z nich nienawiść do socjalizmu.”

13 września odbyło się spotkanie 
Wojciecha Jaruzelskiego z Czesła-
wem Kiszczakiem i innymi wysokimi 
urzędnikami, podczas którego Jaru-
zelski miał powiedzieć do Kiszczaka: 
„Załatw to, niech on nie szczeka”. 
Wkrótce potem Jerzy Urban, piszący 
pod pseudonimem Jan Rem, nazwał 
kazania Popiełuszki „seansami niena-
wiści”. 17 września Urząd do Spraw 
Wyznań wystosował ostre pismo do 
Episkopatu, w którym naciskał na 
zaprzestanie tolerowania przez bisku-

pów wystąpień niektórych duchow-
nych. Wymieniono w nim nazwisko 
księdza Popiełuszki. Wzmogły się 
anonimy kierowane do księdza (np. 
„Zostaniesz bohaterem narodowym 
numer dwa – po Przemyku”. Trzy-
dziestego października 1984 roku 
z zalewu na Wiśle koło Włocławka 
wyłowiono Jego mocno ztorturo-
wane zwłoki. Ręce skrępowano tak, 
by próby poruszania nimi zaciskały 
pętlę na szyi. Ciało obciążone było 
workiem wypełnionym kamieniami. 
Tak miały wyglądać fakty dotyczą-
ce jednej z najgłośniejszych zbrodni 
PRL-u – miały? Dziś wiemy, że było 
inaczej, świadczą o tym choćby doku-
menty IPN czy dowody kilkukrotnie 
przerwanego, odbieranego śledztwa 
prokuratorowi Andrzejowi Witkow-
skiemu. Testament Papieża Jana Paw-
ła II, w którym nakazywał polskiemu 
Kościołowi wyjaśnienie tej zbrodni 
do dziś dnia – nie został wypełniony. 
Jak można wytłumaczyć zachowanie 
ówczesnego Prymasa Polski śp. Jó-
zefa Glempa w świetle dokumentów 
IPN, oraz niechęć do przystąpienia do 
procesu beatyfi kacyjnego? Tymcza-

sem z dokumentu wywiadu cywilne-
go MSW wynika, że już w 1986 roku 
prymas ostro oponował przeciw-
ko beatyfi kacji księdza Popiełusz-
ki, ponownie powtarzając z częścią 
hierarchów, argument z 1984 roku, 
że ksiądz Jerzy zginął z powodów wy-
łącznie politycznych, a nie jako mę-
czennik za wiarę. Postawa prymasa 
budziła zdumienie nawet w Rzymie. 
Jeden z włoskich prałatów pracują-
cych przy dokumentacjach beatyfi -
kacyjnych stwierdził, że pierwszy raz 
spotyka się z sytuacją, w której znaki 
wskazują na to, iż Bóg chce wyniesie-
nia kogoś na ołtarze, a sprzeciwia się 
temu człowiek.

W kolejnych latach prymas dalej 
hamował kult ks. Jerzego. W aktach 
Wydziału XI Departamentu I Służ-
by Bezpieczeństwa, czyli wywiadu 
cywilnego, zachowała się notatka in-
formacyjna ze źródła o kryptonimie 
„Sanyo” (mógł to być podsłuch) na te-
mat ewentualnej beatyfi kacji o treści: 
„Kardynał Glemp wypowiedział się, 
iż dopóki on jest prymasem, nie może 
być mowy o beatyfi kacji Popiełuszki, 
on na pewno do tego nie dopuści.”

Wszczęcie procesu beatyfi kacyj-
nego wymusił dopiero Jan Paweł II 
modląc się w czasie wizyty w Warsza-
wie przy grobie księdza Popiełuszki 
(wbrew niechęci władz i części hie-
rarchów) zwracając się przy tym bez-
pośrednio do Niego, co wobec osoby 
niewyniesionej jeszcze na ołtarze było 
historycznym ewenementem. Prymas 
nie mógł nie wziąć tego pod uwagę, 
a zwłaszcza  wyjątkowej formy mo-
dlitwy oznaczającej, że Jan Paweł II 
już wówczas uważał ks. Jerzego za 
świętego.

Korzystano m.in. z materiałów 
z Wikipedii 

oraz jozefdarski.pl – „Niespełniony 
testament Jana Pawła II”

fot. Archiwum IPN
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Kto za to odpowie i zapłaci?Kto za to odpowie i zapłaci?
Próbą ucieczki od odpowiedzialności za stan pływalni przy ul. Broniewskiego jest uchwała Rady Miejskiej 
(RM) z dnia 20 listopada 2013 r. o zamianie działek pod nią położonych. „Przykryć” miała szkodę wyrządzo-
ną mieniu i majątkowi gminy. Konsekwencją takiej zamiany jest odebranie przez Starostwo połowy terenu 
oraz oczekiwana rozbiórka zdewastowanego i w znacznej części nigdy nie zagospodarowanego kompleksu 
pływalni.

Pozostałość praktycznie nie nada się 
do wykorzystania zgodnie z przezna-
czeniem, co grozi zwrotem całości. 
Czytając w uzasadnieniu tej uchwały, 
że nie rodzi ona negatywnych skutków 
fi nansowych, oburzenie i śmiech omal 
nie zadusi. 

Wielka czy znaczna 
wartość szkód? 

Wiąże się z tym, to co ukrywają i prze-
milczają nasi gminni włodarze oraz cze-
mu nie przeciwdziałali. Zaaprobowali 
utratę około połowy kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego (sam grunt wart jest 
3 mln w/g zapisów z protokółu Rady 
Powiatu). Części biurowo-gabinetowej 
nie zdążono oddać do użytku, a co stra-
tegia rozwoju gminy przewidywała. Do-
bry stan obiektu w 2010 r. potwierdzało 
zainteresowanie jego 20-letnią dzierża-
wą – cyt. z posiedzenia RM „Burmistrz 
Wołomina J. Mikulski wnioskował rów-
nież o zdjęcie z porządku obrad uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na wielolet-
ni najem budynku po dawnej pływalni 
przy ul. Broniewskiego w Wołominie. 
Wniosek ten jest wynikiem dyskusji 
w komisjach merytorycznych rady 
i potrzeby dodatkowych wyjaśnień 
w sprawie.” Co najciekawsze okazuje 
się, że jeszcze na chwilę przed zamianą 
działek jego następca deklarował w pi-
śmie do zarządu powiatu z 21.10.2013 r. 
znak WZN.6840.2.24.2013 coś takie-
go cyt. „Realizacja celu wynikającego 
z w/w umowy była prowadzona do koń-
ca stycznia 2010 r. Na terenie przedmio-
towej nieruchomości mieściła się pły-
walnia miejska. Następnie obiekt został 
zamknięty ze względów technicznych. 
Zabudowa i infrastruktura, które służyły 
mieszkańcom Wołomina nie zostały ro-
zebrane, co świadczy o chęci ze strony 
Gminy do utrzymania charakteru istnie-
jących obiektów, a w dalszej kolejności 
przeprowadzenia prac mających na celu 
rewitalizację i modernizację obiektu” 

Tyle deklaracja, a co na to fakty? Po-
zycji do planu wieloletniego nie wpro-
wadził, a zaniedbaniami i ruiną łatwą 
do obejrzenia spotęgował szkody zwią-
zane z utratą obiektów budowlanych 
o znacznej wartości. Daje to podstawę 
do zabiegania o odpowiedzialność kar-
ną z urzędu. Uwzględniając utracone 
korzyści z wieloletniej dzierżawy otrzy-
mamy pełnię strat wyrządzonych Woło-
minowi na drodze do „--zwoju”. 

Bałagan w głowach 
i papierach!

Pod osłoną wątpliwej jakości intere-
su, sprowokowanego przez Starostwo 
próbami wycofywania darowizny, nie 
da się ukryć innego z zaniedbań. Aby 
poznać ich pełnię powrócę na moment 
do przeszłości. Kompleks budynków 
pływalni wraz z częścią gruntów prze-
kazano Gminie w 2000 r. Komunalizacji 
brakującej części terenu dokonało rów-
nież Starostwo w roku 2004, informując 
wojewodę o braku roszczących do niego 

Grzegorz Lipski

praw. Po tym jak darczyńca wystąpił 
z roszczeniem zwrotu, a burmistrz 
w dniu 21.10.2013 r. powiadomił go 
o woli kontynuacji celu darowizny nie 
powinno być mowy o jakiejkolwiek 
zamianie. Koniecznym i zaniechanym 
krokiem było wystąpienie o przekaza-
nie Gminie brakującej części gruntu. 
Czemu tego nie uczyniono – czyżby 
w głowach i papierach coś się komuś 
pomieszało?

Zamiary i efekty! 
Deklaracja burmistrza z października 

2013 r. informowała, że cel przezna-
czenia darowizny nadal jest zachowany, 
obiekt stoi, a plany jego wykorzystania 
pozostają niezmienione. Minął się jed-
nak z prawdą pisząc o zamknięciu pły-
walni oraz przyczynach. W świetle ofi -
cjalnych dokumentów wygląda to tak. 
Uchwała nr XXXIII-142/2009 Rady 
Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listo-
pada 2009 roku mówi wyłącznie o usu-
nięciu zapisu ujmującego pływalnię w 
statucie OSiR na etapie jego przekształ-
cania z MOS – innej uchwały Rady 
Miasta w tej sprawie nie ma. Z tą chwi-
lą, pełną odpowiedzialność za obiekt 
przejął burmistrz. Kłamstwem jest 
stwierdzenie złego stanu technicznego 
kwalifi kującego do zamknięcia. De fac-
to nastąpiło tylko czasowe wyłączenie 
z eksploatacji. Wątpliwości technicz-
ne jednoznacznie wyjaśnia ekspertyza 
Rzeczoznawców Budowlanych RZE-
/X/051/07 sporządzona po wizji doko-
nanej w grudniu 2007 r. Stwierdza się 
w nim cyt. „Instalacja technologiczna 
uzdatniania wody basenowej jest czyn-
na i spełnia swoją funkcję. {...}Żadne 
z elementów konstrukcyjnych budyn-
ku nie znajdują się w chwili obecnej 
w stanie awaryjnym.{...} W najbliższym 
czasie pływalnia może być dalej eksplo-
atowana pod warunkiem dokonywania 
okresowych (dziennych, tygodniowych, 
miesięcznych i rocznych) przeglądów 
technicznych przez wyspecjalizowane 
techniczne służby esksploatacyjno-
-remontowe. {...}Szczególna uwagę 
należy zwrócić na stan techniczny ele-
mentów instalacji mających wpływ na 
bezpieczną eksploatacje obiektu.”

Pływalnię wyłączono z eksploatacji 
oczekując oszczędności 600 tys. zł. 
w budżecie 2010 r., w tej kadencji prze-
rodzono je w milionowe straty. Efekt  
zabezpieczeń obiektu po przejęciu nad 
nim kontroli przez obecnego włodarza 

można ocenić samemu, dostęp do tej 
wiedzy nie jest utrudniony. W kampa-
nii wyborczej naszym obowiązkiem 
jest pytać skąd wzięła się ta dewastacja, 
szkody oraz straty?

Czy tak musiało być? 
Cztery lata po czasowym wyłączeniu 

pływalni, nowa uchwała dotycząca sa-
mego terenu nie wniosła zapowiedzia-
nych zmian na lepsze. Były i są środki 
oraz możliwości, ale nie ma woli wy-
wiązywania się z deklarowanych zmian. 
Od momentu wycofania się z dzierża-
wy obiektu pływalni kolejni włodarze 
przestali mówić i myśleć o rewitalizacji 
i modernizacji. Rozważono praktyczne 
użycie młota, spychacza i Porozumienia 
Publiczno Prawnego przy wznoszeniu 
czegoś nowego. W zamian własności, 
zaproponowano dużo droższe rozwiąza-
nie tj. nie dochody z potencjalnej dzier-
żawy, a najem powierzchni użytkowych 
od developera. 

To co można było osiągnąć nawet przy 
niewielkim wydatku świadczy przykład 
z Jaroszowca. Nakładami na poziomie 
400 tys. zł (w/g cen roku 2011/2112), 
zmodernizowano podobną  pływal-
nię i przywrócono jej utracone walo-
ry (instalacje technologiczne, niecka 
i estetyka). http://olkusz.naszemiasto.
pl/artykul/jaroszowiec-kryty-basen-
juz-czynny,1692359,artgal,t,id,tm.html  
Niestety, nasi rajcy miejscy akceptują 
i rozgrzeszają czynienie szkód o wielo-
krotnie większej wartości. Wiedza o ska-
li i możliwościach modernizacyjnych 
była dostępna tak w PWiK sp. z o.o., 
gdzie porównywalna instalacja do 
oczyszczania wód popłucznych, oparta 
na najnowszych technologiach kosz-
towała około 200 tys. złotych, jak 
i o instalacjach grzewczych oraz solar-
nych będących domeną ZEC sp. z o.o. 
w Wołominie.

Nie jest prawdą, że nie było i nie ma 
środków na prace restauracyjne, wystar-
czały dochody generowane przez nową 
pływalnię – dlaczego tym razem ona nie 
pomogła przywrócić świetność swojej 
poprzedniczce? Zapotrzebowanie na 
sport, rekreację, rehabilitację oraz odno-
wę biologiczną istnieje po dzień dzisiej-
szy. Wykazane zainteresowanie samym 
terenem i zabiegi wokół niego doprowa-
dziły do niepowetowanych szkód. Taki-
mi działaniami Wołomin wprowadzono 
na drogę rozstroju, a nie rozwoju panie 
burmistrzu.

Pytania i wnioski!
To, co zaplanowano wznieść w ramach 

Partnerstwa Publiczno Prywatnego ze 
Starostwem, na ruinie gminnego mienia 
i majątku, jest niemal tym samym co 
było, a więc, o co tutaj chodzi? Dlacze-
go, własne dobra niszczymy i dopusz-
czamy do mnożenia strat oraz kosztów? 
Nasze podatki wpływają do gminy i po-
wiatu - czemu tu i tam są nieefektywnie 
wykorzystywane? Są to pytania, na ja-
kie nie ma odwagi odpowiedzieć winny, 
odpowiedzialny i obojętny. Doczekali-
śmy się momentu, w którym nowo wy-
bierane władze oraz wkroczenie kogoś 
z urzędu może coś zmienić. Z chwilą 
wjazdu buldożera, wszelki ratunek bę-
dzie spóźniony, pozostanie wyłącznie 
personalna odpowiedzialność w trybie 
kodeksowo-ustawowych artykułów 
i paragrafów. Nie moim zadaniem jest 
ich przytaczanie, publikacja powinna 
powstrzymać proces pogłębianie strat 
i ustalić; 
•  odpowiedzialnych za szkody w gospo-

darowaniu mieniem i majątkiem gmin-
nym położonym przy ul. Broniewskie-
go 7/9,

•  prawne i ekonomiczne konsekwencje 
zniszczenia obiektu nadającego się do 
zagospodarowania i wykorzystania 
zgodnie z przeznaczeniem,

•  podstawę dokonania odwołania daro-
wizny, 

•  zakres indywidualnej oraz zbiorowej 
odpowiedzialności. 

W związku z sięganiem przez jednost-
ki organizacyjne samorządu terytorial-
nego naszej gminy po sądowe pozwy 
przeciwko mieszkańcom, jako mieszka-
niec zwracam się do właściwych zakre-
sowi organów o nadanie biegu powyż-
szej sprawie oraz jej wyjaśnienie.

Zmodernizowana za 400 tys zł pływalnia 25x12,5 m w Jaroszowcu.      źródło: http://olkusz.naszemiasto.pl
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Lepsza KomunikacjaLepsza Komunikacja
Wywiad z Krzysztofem Oksiutą, kandydatem na Burmistrza Radzymina i do Sej-
miku Województwa Mazowieckiego z listy PiS, posłem RP w latach 1997-2005.

Proszę powiedzieć co Pan robił 
przez ostatnie lata i skąd ta decy-
zja o kandydowaniu do samorzą-
du?

– W 2005 r. przestałem być posłem 
i wróciłem do pracy zawodowej. 
Jestem wiceprezesem funduszu po-
ręczeniowo-pożyczkowego. Reali-
zujemy duże projekty ze środków 
Unii Europejskiej wspierające pol-
ską przedsiębiorczość. Pożyczamy  
środki małym przedsiębiorcom na 
działalność, również na pierwszy 
w życiu biznes. Udzieliliśmy im 
wsparcia na ponad 70 mln. Potrafi ę 
wygrywać konkursy unijne i zarzą-
dzać środkami z Brukseli.

Politycznie przeszedłem dość 
trudną drogę. Obecnie próbuje-
my zjednoczyć prawicę. Powstało 
porozumienie PiS z Polską Ra-
zem Jarosława Gowina i Soli-
darną Polską. Naszym celem jest 
odsunięcie obecnej koalicji PO-
-PSL od władzy, bo szkodzi ona 
Polakom nie tylko podniesieniem 
wieku emerytalnego, ustawową 
kradzieżą środków z OFE, złą po-

lityką zagraniczną, upokarzaniem 
rolników, ale też zawłaszczaniem 
pieniędzy unijnych kierowanych 
do społeczności lokalnych. Nasze 
województwo jest tego najlepszym 
przykładem. PO-PSL inwestują 
głównie na linii Warszawa – Płock, 
resztę łącznie z powiatami wia-
nuszka W-wy mają za frajerów. 
Z tym trzeba skończyć. Kandyduję 
do Sejmiku, aby odzyskać należne 
pieniądze na remonty dróg i kolei 
w powiatach podwarszawskich. 
Moje hasło to „Lepsza Komunika-
cja” Należy je rozumieć dosłownie 
i w przenośni.

Okazuje się dwóch kandydatów 
do sejmiku z listy PiS kandyduje 
równocześnie na burmistrza Ra-
dzymina. O co tu chodzi nie po-
trafi liście się dogadać mimo poro-
zumienia?

– Jednoczenie prawicy to nie-
łatwe zadanie. Robiłem to już 
w ramach AWS, ale wówczas nie 
udało się. Łatwo podpisać dekla-
rację zjednoczeniową, ale potem 

muszą wykonać ją zwykli lu-
dzie. My nie zdążyliśmy uzgod-
nić procedury wyłaniania wspól-
nego kandydata na burmistrza. 
W PiS nie ma prawyborów. Dla-
tego wyborcy rozstrzygną, któ-
ry kandydat jest lepszy. Liczę, 
że moja koleżanka z PiS poprze 
mnie w drugiej turze i deklaruję 
wzajemność.

Jakie będą Pana pierwsze kroki 
po ewentualnym objęciu stanowi-
ska burmistrza Radzymina?

– Po mszy dziękczynnej (uśmiecha 
się)  bierzemy się ostro do roboty, 
bo dla Radzymina liczy się każdy 
dzień. To jeszcze niedawno najbar-
dziej zadłużona gmina na Mazow-
szu, źle zarządzana przez koalicję 
Nasz Powiat Centrum Samorządowe 
– zaplecze PSL i Wspólnotę Samo-
rządową M. Brodziaka i burmistrza 
Z. Piotrowskiego. Przypomnę tylko 
kłótnie w Radzie Miejskiej, wnioski 
do prokuratury, brak absolutorium 
dla burmistrza, marnotrawstwo 
pieniędzy na nietrafi oną inwesty-

cję do ALBY. W mieście, aż huczy 
od wysługiwania się przez wła-
dze deweloperom i biznesmenom 
i lekceważenia ludzi. W ostatniej 
dekadzie do Radzymina sprowa-
dziło się prawie 10 tysięcy nowych 
mieszkańców. Wydawano nieod-
powiedzialne decyzje na budowę 
nowych osiedli bez infrastruktury 
społecznej. Brakuje żłobka, przed-
szkoli, dwóch szkół (Radzymin, 
Słupno), kanalizacji, dróg, parkin-
gów, miejsc relaksu i zabaw dla 
dzieci i młodzieży. Gmina jest źle 
skomunikowana. Muszę to wszyst-
ko wykonać. Na odrobienie zapóź-
nień potrzebujemy co najmniej 8 lat. 
Nie będzie czasu na przemówienia 

i celebrę. Tu trzeba będzie bardzo 
ciężko pracować i przeciwstawiać 
się lokalnym sitwom.

Radzyminowi potrzebny jest do-
bry gospodarz. Ktoś kto ma kon-
takty, potrafi  zdobywać pieniądze 
z zewnątrz na nowe szkoły, przed-
szkola i drogi. Ktoś z charakterem 
i wizją nowoczesnej gminy. Jestem 
taką osobą. Udowodniłem to zawo-
dowo i w życiu prywatnym wycho-
wując wspólnie z żoną 4 dzieci, nie 
poddając się w nawet dużo gorszych 
czasach. Zadbam o Radzymin i jego 
27 pięknych, podradzymińskich 
wsi.

Dziękuję za rozmowę.

fot. Parafi a p.w. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie.fot. www.naszdziennik.pl
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Okręg nr 4 – Kobyłka, Zielonka

Okręg nr 2 – Marki

1. Celina Jezierska 2. Danuta Wilkowska 3. Bożena Kornacka 4. Grzegorz Sałanowski 5. Tomasz Czarnecki

1. Irena Jadwiga Nowak 2. Ryszard Jerzy 
Luchowski

3. Elżbieta Kilańska 4. Mirosława 
Rostkowska

5. Piotr Banulski

6. Jarosław Damian 
Demianowski

7. Magdalena 
Żuk-Kujawa

8. Janusz Michalski 9. Jadwiga Kulbicka 10. Waldemar Ireneusz 
Szczęsny

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWEPOROZUMIENIE SAMORZĄDOWEPOROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓWKOMITET WYBORCZY WYBORCÓWKOMITET WYBORCZY WYBORCÓWKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

PRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆPRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆPRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆPRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆ

PO
R

O
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MIENIE  SAMORZĄD
O

W
E

WOŁOMIN - WWL 2014

Materiał KWW Porozumienie Samorządowe Wołomin
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Okręg nr 5 – Wołomin

1. Jerzy Mikulski 2. Grzegorz Lucjan 
Lipski

3. Kazimierz Andrzej 
Zych

4. Jarosław Jan 
Rosochacki

5. Jan Wiesław Tokarski

6. Irena Teresa 
Suchowska

7. Monika Dubow 8. Lech Stanisław 
Tomaszewski

9. Ewa Zalewska 10. Danuta Katarzyna 
Maciążek

11. Waldemar 
Stępczyński

12. Lidia Nasiadka 13. Marcin Oskar 
Dernałowicz

14. Leszek Antoni 
Patejuk

Okręg nr 6 – Dąbrówka, Klembów, Poświętne

1. Stefan Tlaga 2. Barbara Kościelniak 3. Marcin Bereda 4. Bożena Gorczyńska 5. Hanna Agnieszka 
Kurek Zbrzeźniak

6. Piotr Jacek 
Jankowski

Materiał KWW Porozumienie Samorządowe Wołomin
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SPRZEDAM DZIAŁKĘSPRZEDAM DZIAŁKĘ
Ząbki, ul. Kosynierów 500 m2

Z udziałem w drodze 
pod zabudowę wielorodzinną, 
jednorodzinną i szeregową.

TEL: 690-312-293TEL: 690-312-293

OGŁOSZENIE

Okręg nr 7 – Jadów, Strachówka, Tłuszcz

Okręg nr 3 – Radzymin

1. Elżbieta Główka 2. Andrzej Pawlak 3. Łukasz Giera 4. Marianna Ratyńska

POROZUMIENIE SAMORZĄDOWEPOROZUMIENIE SAMORZĄDOWEPOROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓWKOMITET WYBORCZY WYBORCÓWKOMITET WYBORCZY WYBORCÓWKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW

PRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆPRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆPRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆPRZYWRÓCIMY POWIATOWI SAMORZĄDNOŚĆ

PO
R

O
ZU

MIENIE  SAMORZĄD
O

W
E

WOŁOMIN - WWL 2014

1. Stefan Mikiciuk 2. Danuta Polakowska 3. Jarosław Jan Czubak 4. Katarzyna Wronka 5. Celina Gadomska

6. Sylwia Ordyniak

Materiał KWW Porozumienie Samorządowe Wołomin
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Rodziny wielodzietne Rodziny wielodzietne 
w naszej rzeczywistościw naszej rzeczywistości
Rodziny w Polsce są w trudnej sytuacji a w szczególności rodziny wielodziet-
ne. Sytuacja ekonomiczna wielu z nich jest na granicy ubóstwa i to nie dlatego, 
że rodzice nie pracują, tylko że Państwo obciąża je coraz to nowymi kosztami.

Przykładowo nie ma jednolitej po-
lityki w szkolnictwie, co skutkuje:
•  kupowaniem wciąż nowych ksią-
żek,

•  koniecznością opłacania dodatko-
wych zajęć czy korepetycji,
Dawniej to a pozostałe roczniki 

mogły te książki wykorzystywać 
a nauczyciele mieli wypracowane 
metody nauczania w utrwalonym 
systemie do których to dzisiaj po-
wracamy jako do sprawdzonych 
i właściwych.

Jednak nie chcę się tu skupić na 
narzekaniu tylko na podkreśle-
niu zasług jakie wnoszą te rodzi-
ny w budowanie każdej struktu-
ry państwowej. Z historii wiemy, 
że wielu wybitnych czy świętych 
w przeszłości wywodziło się z ro-
dzin wielodzietnych. Wcześniej 
wielodzietność była postrzegana 
jako coś normalnego a większa 
liczba dzieci była odbierana jak 
błogosławieństwo od Boga. Dziś te 
rodziny są postrzegane jako pato-

Rodzina Kornackich z Marek.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

logia a rodzice jako ci którzy „nie 
potrafi ą stosować antykoncepcji” 
lub wstrzemięźliwości w życiu sek-
sualnym. I tu nasuwa się pytanie: 
Czy łatwiej jest urodzić i wychować 
dziecko czy je zabić. Państwo i me-
dia mają swoją politykę niszczenia 
rodziny przez przedstawianie  opinii 
niezgodnych z faktami. Tworzenie 
ustaw jak na przykład o przemocy 
w rodzinie. Które to maja tą rodzinę 
przedstawić w niekorzystnym świe-
tle. Pominę fakt że powyższe przy-
padki są marginalne a prawo polskie 
już chroniło właściwie przed prze-
mocą.

Może to brzmi brutalnie ale dziś 
są nam narzucane odgórnie przepisy 
i Prawo czy rozwiązania nie ko-
niecznie zgodne z naszymi su-
mieniami. Jak na przykład ustawa 
aborcyjna pozwalająca na zabicie 
dziecka pod nazwą zabiegu.

Powrócę jednak do Rodziców po-
dejmujących decyzję o narodzinach 
kolejnego dziecka gdzie decydują 

się nie tylko na trud wykarmienia 
swojej pociechy ale przede wszyst-
kim wychowania na pełnowarto-
ściowego człowieka. Należy tu 
przytoczyć że statystyki mówią iż 
dzieci z rodzin wielodzietnych są 
lepiej przygotowane do trudu samo-
dzielnego życia. W rodzinie uczą się 
funkcjonowania w grupie, dzielenia 
się z innymi, samodzielności, zarad-
ności i pewności siebie.

Często nie dostrzegany jest trud 
jaki wkładają rodzice aby przygoto-
wać dzieci do życia. Bo przecież ro-
dzina z licznym potomstwem to jak 
dobrze funkcjonująca fi rma, gdzie 
rodzice muszą być dobrymi eko-
nomistami, taktykami, logistykami 
aby móc przetrwać od miesiąca do 
miesiąca bo na państwo nie ma co 
liczyć. W naszym kraju polityka 
prorodzinna jest w opłakanym sta-
nie. Ci najbardziej potrzebujący są 
pomijani bo są zabiegani i zabsor-
bowani pogodzeniem pracy z wy-
chowywaniem swoich pociech. Nie 

mają czasu ani sił żeby zadbać i upo-
mnieć się o swoje prawa. Wymyślne 
procedury pomocy rodzinie są tak 
skonstruowane by przeznaczone na 
ten cel środki nie były wykorzysta-
ne. Należy zauważyć że przecież to 
oni wychowują dzieci aby te praco-

wały na emerytury dla innych. Pań-
stwo szczególnie powinno zadbać 
o rodziny wielodzietne bo dzieci są 
najlepszą inwestycją dla każdego 
Państwa.

Bożena Kornacka

Bożena Kornacka – lat 48. 
Jestem mężatką i matką szóst-

ki dzieci. Od 17 lat mieszkam 
w Markach. Na co dzień pracu-
ję jako fi zjoterapeutka w NZOZ 
„Kardiomed”.
•  Stawiam na rodzinę, znam jej 

problematykę i ona jest mi 
szczególnie bliska ponieważ je-
stem matką szóstki dzieci.

•  Zawsze kierowałam się słowami 
Świętego Jana Pawła II „Wy-
magajcie od siebie nawet gdyby 
inni od was nie wymagali” .

•  Ponadto moim celem jest budo-
wanie wartości chrześcijańskich 
i dlatego należę do Ruchu Ro-
dzin Nazaretańskich.
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Szanowny Panie Redaktorze.
Po przeczytaniu w lokalnej gazecie artykułu pt.: „Tu warto zamieszkać” – jak twierdzi Burmistrz 

Miasta Ryszard Madziar – nie mogę powstrzymać się od komentarza tego nieuczciwego tekstu. Uwa-
żam, że z pytaniem „czy warto zamieszkać w gminie Wołomin” należy zwrócić się do tych, którzy 
uwierzyli burmistrzowi w kwestii wygaszania wysypiska w Lipinach i zakupili tam działki oraz po-
budowali domy.

Należało zapytać tych, którzy w ostatnich latach, tak jak ja, zmienili miejsce zamieszkania i za-
mieszkali w gminie Wołomin. Moje doświadczenie w tym zakresie zaprzecza twierdzeniom i zachęca-
niu do zamieszkania w gminie, której podstawą funkcjonowania jest brak kontaktu z mieszkańcem, 
składanie obietnic bez pokrycia, rozpoznawanie i załatwianie spraw wbrew oczywistym dowodom 
i przepisom czego mogłem doświadczyć osobiście. W gminie, w której Rada Miejska na wniosek 
Burmistrza jest w stanie przegłosować, że koło jest kwadratowe. Radni przy rozpoznaniu skargi na 
burmistrza, nie zapoznają się z oczywistymi dowodami i przepisami prawa, tylko rozpoznają sprawę 

na podstawie tego, co powiedział im burmistrz. Zaślepiony słowami burmistrza radny potrafi  w aktach sprawy znaleźć to czego 
tam nie ma oraz traci zdolność logicznego myślenia.

Na potwierdzenie istnienia takich sytuacji przedstawiam stwierdzenia radnego Pana Marka Górskiego, który w dn. 22.09.2014 r., 
na posiedzeniu Komisji Gospodarki poinformował komisję i zebranych pracowników urzędu, że z akt mojej sprawy wynika, że jestem mieszkańcem Warszawy i moje skargi na Burmistrza Wołomina nie 
są uzasadnione, a w ogóle, jako mieszkaniec Warszawy nie mam podstaw do starania się o utwardzenie ulicy Jaroszewskiej w Duczkach. Kiedy okazałem Panu radnemu dowód osobisty wydany przez 
Burmistrza Wołomina, potwierdzający moje zameldowanie w Duczkach, przy ul. Stokrotki, radny wzruszył ramionami (zapytałem Pana Górskiego, czy zna magiczne słowo „przepraszam”, okazało się, 
że nigdy nie korzystał z tego słowa, a szkoda – byłbym w stanie mu to wybaczyć).

Jest to dowód na to, że burmistrz ma oszałamiający wpływ na radnych, którzy tracąc zdolność logicznego myślenia potrafi ą w aktach sprawy znaleźć to, czego tam nie ma, a nie widzą tego, co tam 
jest. Młodzi radni partii, która w swej nazwie ma prawo i sprawiedliwość, wykazują brak poszanowania prawa i sprawiedliwości oraz brak szacunku dla osób starszych, którym powinni zawdzięczać to, 
że taka partia mogła powstać oraz to, że mogą być radnymi i pracować w wolnym i demokratycznym kraju. Z analizy kadencji Pana Burmistrza Madziara jednoznacznie wynika, że nie warto mieszkać 
w Gminie Wołomin, gdzie młodzi burmistrzowie i młodzi radni wypaczają zasady demokracji i marnotrawią dorobek tych, którzy z narażeniem życia dokonali transformacji ustrojowej. Uważam, że tyko 
po dokonaniu zmiany burmistrza w mieście, tu warto będzie zamieszkać wreszcie.

Z poważaniem
Józef Wódka

LIST DO REDAKCJI

Spalone kilka lat temu kamienice – wizytówką Wołomina przy stacji PKP.

Jak zapewne państwo wiecie, w co ja osobiście wcale nie wątpię, faktycznie urodziłem się w szlachetnym mieście Radzyminie. Lecz moi 
rodzice przypisali mnie do swoich pól, łąk, lasów i tak pozostało – urodzony w KRUSZU. Za co im również jestem wdzięczny. Związki mo-
jej rodziny z Radzyminem są od wielu lat. Tu mój pra-pradziad Zygmunt (zacna postać) w miejscowym kościele zawarł ślub z Katarzyną 
w 1847 r.

Również mieszkała siostra dziad-
ka – Józefa z Emilianem od 1920r., 
obecnie mieszka Janina – siostra 
mojego ojca w tym samym miejscu. 
W Radzyminie mam wielu przyja-
ciół i znajomych w tym kolegów 
z Koła Łowieckiego ,,Przepiórka”. 
Nie wymieniam z nazwisk pra-
wie wszyscy. Również wiele osób 
z czasów szkolnych w ZSTZ i tych 
którzy skończyli szkołę i w Polskę 
poszli. Spotykamy się okoliczno-
ściowo.

Spędziłem tu mile swoje młode 
lata i wspominam serdecznie ten 
czas. Na początku lat 70-tych XX w. 
w miejscu mojego zamieszkania 
w Kruszu, myśliwi tego Koła ło-
wieckie mieli bazę wypadową na 
kuropatwy. Przyjeżdżali na moto-
cyklach. W Kruszu – środowisko 
z którego pochodzę to wspaniali 
ludzie z którymi warto współpra-
cować, dla nich tworzyć lepsze ju-
tro, bo wspólnie żyjemy. Czasami 
bywają osoby innej mentalności, 
dla nich trzeba być bardziej wyro-
zumiałym.

Moi przodkowie osiedli tu 143 
lata temu (tj. 20 listopada 1871 r.) 
i wnieśli znaczący wkład w rozwój 
Krusza i Klembowa. Nie można zo-
stawiać światu takim, jakim go za-
staliśmy, ponieważ podrasta młode 
pokolenie, które oczekuje nowego. 
Należy promować miejsca swojego 
pochodzenia.

Wszyscy pochodzimy z jakiejś 
wsi, która z biegiem lat mogła 
uzyskać prawa miejskie lub zmie-
niliśmy z konieczności życiowych 
swoje miejsce zamieszkania. Na-
wet nasza piękna stolica Warsza-
wa, to ujęte administracyjnie wiele 
wsi i kilka grodów w całość. Każda 
z tych wsi (wymieńcie je) ma starszą 
historię jak samo słowo Warszawa.

Cieszmy się swoją okolicą i miej-
scem pochodzenia bez względu, 
gdzie wichry życia na stałe za-
mieszkanie nas osadziły. Moja wieś 
Krusze to duża miejscowość, 740 
mieszkańców, ponad 4,5 km. długo-
ści i miejsca satelitarnie zamieszka-
łe. Dla wielu osób to wspomnienie 
młodości, ale zawsze ktoś z ro-
dzeństwa pozostawał w rodzinnym 
domu. W parafi i Boże Ciało i odpust 
obowiązkowe. Zjeżdżało bractwo 
zwłaszcza na 15 sierpnia – klem-
bowski odpust słynny w okolicy, 
bliższa i dalsza rodzina mogła się 
spotkać. Oczywiście Msza św., dary 
pól – czyli wieńce, bukiety, zio-
ła – przyniesione do poświęcenia. 
Odwiedzenie na cmentarzu tych co 
odeszli. Jak odpust to i biesiadowa-
nie w plenerach, łamanie się zbożem 
w płynie. Zabawa taneczna, a dalej 
spotkanie w domach rodzinnych.

W latach 1998-2002 r. poznałem 
bliżej środowisko Urzędu Gmi-
ny. Wówczas moja wieś zmieniła 
oblicze. Co prawda niektórzy są 
emocjonalnie niezrównoważeni, bo 
w wieku 68,5 lat już dawno powinni 

być poza nawiasem tego urzędu. Są 
również osoby wspaniałe a zwłasz-
cza nasz elektorat, który jest tej sa-
mej myśli. Z mojej gminy Klembów 
pochodziło pięciu posłów do Sejmu.

Ta ziemia dała również trzech ge-
nerałów. Czwarty – był w pobliżu 
dzierżawcą majątku ziemskiego.  
Tu w pobliżu mieszkała jego cór-
ka, dała dwóch wspaniałych synów. 
Jednego muzyka, drugiego malarza. 
Przyjeżdżała do Klembowa.

Piąty z generałów przez pewien 
czas miał tu swoją posiadłość. 
Czterech z nich odwiedziłem. Lo-
kalnie najbardziej upamiętnił się 
swoją poczciwą pracą, poczyna-
niami gospodarczymi i służbą żoł-
nierską gen. dyw. Franciszek Ży-
mirski – fundator naszego kościoła 
w Klembowie, o którego pamięć się 
upomnieliśmy. Na uroczystościach 
wygłosiłem dwa odczyty na jego 
cześć. Za swoją pracę, otrzymałem 
na piśmie słowa uznania i podzięko-
wania od potomnych fundatora.

Będzie również odrestaurowa-
na na kościele tablica pamiątkowa 
z czasów fundacji 1829 r. W trak-

Stanisław Jachacy, żywa historia Krusza i KlembowaStanisław Jachacy, żywa historia Krusza i Klembowa

cie dobudowywania kościoła jest 
wymienione tylko jedno nazwisko: 
Zygmunt Jachacy(1828-1913) – se-
nior, mój pra-pradziad.

Miejsce gdzie mieszkam łączy nas 
z fundatorem i jego potomnymi. 
W tym miejscu był drugi dom – 
dwór Żymirskich, należący do gene-
rała i jego rodziny do 1868 r. Kiedy 
Franciszek Jażwiński – póżniejszy 
Radca stanu – poślubił naszą Ma-
riannę (nie byliśmy spokrewnieni), 
stał się przez pięć lat najbliższym 
sąsiadem gen. Fr. Żymirskiego. 
O w/w Fr. Jażwińskim dowie-
działem się w połowie lat 70-tych 
ubiegłego wieku, od mojego wuja 
Zenona Golaka. To on wskazał 
miejsce jego zamieszkania. Z ra-
mienia rady familijnej Fr. Jażwiński 
stał się opiekunem nad sierotami 
po generale. O miejsce pochówku 
teściów Fr. Jażwińskiego w miarę 
możliwości dbamy po dzisiejsze 
czasy. Pierwszy raz stanąłem wraz 
ze swoim ojcem w 1965 r., drugi raz 
w sierpniu 1967 r. Podzieliłem się tą 
wiadomością z potomnymi generała 
i biografem panem dr. M. Tarczyń-
skim.

Natomiast we wczesnej młodości 
wraz z bratem stryjecznym Piotrem 
zabezpieczyliśmy grób ks. Stani-
sława Zawadzkiego, proboszcza 
z czasów Żymirskich. W pełnej do-
rosłości odszukane zostało miejsce 
pochówku ks. Rocha Ozimińskiego 
– wikariusza.

Mój ojciec pochodził z dziesię-
cio osobowego rodzeństwa, urodził 
się w tym samym domu w Kruszu 
i część jego rodzeństwa. Takie miej-
sca poszły w nas a nie w las. Dzisiaj 
są mocno wyeksploatowane. Z tere-
nu naszej gminy mieliśmy również 
osoby które zginęły w Katyniu.

Moja miejscowość Krusze dała 

Stanisław Ireneusz Jachacy
także grono nauczycieli, którzy 
poszli w dal – inne miejsca pracy 
i zamieszkania. Do nas przyszli 
inni nauczyciele, których z biegiem 
lat serdecznie wspominamy. Przed 
laty dała również osoby po średnich 
szkołach i po studiach, którzy poszli 
w kraj i ujęli wiatr w żagle. Dobrze 
że odwołują się do miejsc swojego 
dzieciństwa i młodości.

Po II w. światowej wiele rodzin 
z mojej wsi i terenu gminy Klem-
bów zamieszkało w okolicach El-
bląga, Lidzbarka Warmińskiego, 
Giżycka, oraz Niedoradza i Nowej 
Soli w Zielonogórskiem. Wiele 
osób doczekało wnuków i prawnu-
ków. Ich rodziny wytworzyły nowe 
sentymenty swojego życia Nas 
w Kruszu czekają nowe wyzwania 
życiowe, aby inni nie łupili pracy 
naszej i nie zapisywali sobie zasług.

Dla dobra rozwoju naszego Kru-
sza, potrzeba wspólnych starań, aby 
społeczność rosła w siłę, a miesz-
kańcom żyło się lepiej.

Z wyrazami szacunku
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§
Staż absolwencki 

formą aktywizacji zawodowej
wać staż, to składa wypełniony przez 
pracodawcę wniosek o zorganizowa-
nie stażu, do urzędu pracy (ważne jest 
by pracodawca wymienił we wniosku 
stażystę z imienia i nazwiska). Staż 
można odbywać u dowolnego praco-
dawcy – miejsce zamieszkania i za-
meldowania ani miasto, w którym się 
studiowało, nie mają znaczenia. 

Jeżeli to pracodawca chce pozyskać 
stażystę zgłasza się do właściwego po-
wiatowego urzędu pracy i składa wnio-
sek o przyjęcie takiej osoby na staż (we 
wniosku również może wskazać dane-
go bezrobotnego). Czas rozpatrywania 
wniosku trawa 30 dni.

Staż odbywa się na podstawie umo-
wy zawartej między pracodawcą a sta-
rostą, według programu określonego 
w umowie zgodnie z którym, stażysta 
nabędzie określone umiejętności za-
wodowe. Okres stażu  może trwać od 3 
do 12 miesięcy. W rozumieniu Kodek-
su pracy nie jest to forma zatrudnienia, 
a stażysta w w/w okresie posiada status 
osoby bezrobotnej.

Wynagrodzenie, składki ZUS 
i koszty a staż absolwencki
•  Stażysta otrzymuje od urzędu pracy 

stypendium stażowe w wysokości za-
siłku podstawowego,

•  stypendium przysługuje także za 
dni wolne oraz dni nieobecności 
z powodu choroby; warunkiem otrzy-
mania świadczenia jest przedłożenie 
zwolnienia lekarskiego lub zaakcep-
towanego przez pracodawcę wniosku 
o dni wolne,

•  od wypłaconego stypendium urząd 
pracy opłaca składkę na ubezpiecze-
nie emerytalne, rentowe, wypadkowe 
i zdrowotne,

•  urząd pracy pokrywa koszt badań 
lekarskich wymaganych przed odby-
ciem stażu, a pracodawca zapewnia 
odzież ochronną jeśli jest wymagana 
na danym stanowisku oraz szkolenie 
w zakresie bhp.

REKLAMA

Ustawa o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, staż 
absolwencki defi niuje jako „na-
bywanie przez bezrobotnego 
umiejętności praktycznych do 
wykonywania pracy przez wyko-
nywanie zadań w miejscu pracy 
bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą”.

Stażystą może być osoba, która:
•  nie ma jeszcze 27 lat i zdobyła dy-

plom magistra, inżyniera czy licen-
cjata,

•  musi być zarejestrowana w urzę-
dzie pracy jako osoba bezrobotna 
a data ukończenia uczelni nie może 
przekraczać jednego roku wstecz 
(decyduje data ukończenia uczelni 
zawarta na dyplomie),

•  jest absolwentem innej szkoły, np. 
liceum, technikum, szkoły zawo-
dowej albo szkoły pomaturalnej 
lub policealnej, wówczas nie może 
mieć ukończonych 25 lat.

Jak zdobyć staż
•  można wybrać jedną z ofert spośród 

proponowanych przez urząd pracy,
•  można samodzielnie znaleźć fi rmę, 

w której chce się odbyć staż.

Na czym polega staż absolwencki 
Jeżeli bezrobotny absolwent sam 

znajdzie fi rmę w której będzie odby-

Inne niezbędne informacje doty-
czące stażu
•  aby absolwent mógł otrzymać sty-

pendium pracodawca na początku 
miesiąca (w ciągu pierwszych 4 dni 
roboczych miesiąca) przekazuje do 
urzędu pracy tzw. listę obecności 
na stażu (za miesiąc poprzedni); je-
żeli stażysta był nieobecny, dołącza 
wniosek urlopowy lub zwolnienie 
lekarskie,

•  po zakończeniu stażu pracodawca 
nie ma obowiązku zatrudnienia sta-
żysty, chyba że było to wcześniej 
zapisane w umowie o staż,

•  stażystę można zwolnić tylko 
w przypadku nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub rażącego narusze-
nia regulaminu pracy,

•  stażyście po upływie 30 dni odby-
wania stażu przysługują 2 dni wol-
ne za każdy miesiąc,

•  okres odbywania stażu wliczany 
jest do okresu, od którego zależy 
późniejszy wymiar urlopu wypo-
czynkowego,

•  pracodawca na zakończenia stażu 
wydaje pisemną opinię o zadaniach 
realizowanych przez bezrobotnego 
i zdobytych praktycznych umiejęt-
nościach,

Co daje bezrobotnemu absolwen-
towi odbycie stażu

Absolwent zdobywa doświadcze-
nie zawodowe i pewne umiejętności 
przydatne w dalszej pracy zawodo-
wej oraz szansę na zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę.

Stan prawny na dzień 29.09.2014
Opracowała: 

Halina Raszka vel Rzepa 
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Piotr BanulskiPiotr Banulski
Mam 26 lat i od urodzenia jestem miesz-
kańcem Kobyłki. Szkołę podstawową i gim-
nazjum ukończyłem w Zespole Szkół nr 3 
w Kobyłce. Następnie kontynuowałem naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie 
oraz w tym samym czasie ukończyłem stu-
dium geodezyjne w Warszawie. Obroniłem 
pracę licencjacką na wydziale Turystyki i Re-
kreacji o specjalizacji „Zarządzanie w bizne-
sie rekreacyjnym i turystycznym”, a pracę magisterską na wydzia-
le Prawa i Administracji na kierunku administracja o specjalizacji 
„Bezpieczeństwo i higiena pracy” ukończyłem również studia po-
dyplomowe na wydziale Prawa i Administracji również o specjaliza-
cji „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Obecnie studiuje psychologię 
na Wydziale Nauk Społecznych oraz prowadzę własną działalność 
gospodarczą. Mam dużo energii, którą chciałabym zaangażować 
w pracę na rzecz naszego regionu. Lubię kontakt z ludźmi i nie 
zostaję obojętny na ich potrzeby. Jestem życiowym optymistą na-
stawionym na ciągły rozwój.

Stefan TlagaStefan Tlaga
Mam 55 lat. Mieszkam w miejscowości Cho-
iny w gminie Poświętne. Od 20 lat zajmuje 
się handlem – mam własną działalność go-
spodarczą, a dodatkowo prowadzę niewielkie 
gospodarstwo rolne.
Moje główne priorytety to aktywne wspieranie 
przedsiębiorczości oraz zaopatrzenie w wodę 
i gaz wszystkie gospodarstwa domowe. Duży 
nacisk stawiam również na infrastrukturę dro-
gową w Naszym Powiecie.

Stefan MikiciukStefan Mikiciuk
Nauczyciel dyplomowany – emeryt. Wy-
kształcenie pedagogiczne. Wieloletni dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Ołdakach – budow-
niczy tej szkoły. Założyciel miejskiego chóru 
„Lux Mea” w Tłuszczu. Członek parafi alnego 
chóru męskiego „Cantate Deo” w Tłuszczu. 
Radny Rady Miejskiej w Tłuszczu.

Barbara KościelniakBarbara Kościelniak
Czterdzieści lat, zamężna, mama trójki dzie-
ci. Mieszkająca od 22 lat w Ostrówku. Ak-
tywna zawodowo. Najbardziej nurtujący jest 
brak świetlic szkolnych oraz miejsc w przed-
szkolach, to główny problem miejscowości, 
do których napływa i osiedla się duża liczba 
młodych ludzi. Dlatego swoją kreatywność 
i energię chciałabym zaangażować w rozwój 
i progres najbliższego mi regionu.
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