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Dzwon na alarm?

To niewątpliwie trudny moment w finansach gminy Wołomin, nie dziwi więc
reakcja mieszkańców na prezent, jaki władze postanowiły sprawić miastu
na 100-lecie. W chwili gdy gmina wykreśla z dokumentów budżetowych
ponad 40 milionów złotych na inwestycje, ma ogromną dziurę w budżecie
oświaty, zwleka z wypłatą należnych zapomóg (jak choćby dodatku mieszkaniowego), z wielką pompą prezentuje… przewiązany kokardą dzwon,
który kosztował miasto kilkadziesiąt tysięcy złotych (radni podają, że całość
instalacji to wydatek nawet po 70 tys. zł).

Zasłużeni odznaczeni

3

W sympatycznym nastroju przebiegła sobotnia uroczystość przyznania
tytułu Honorowego Obywatelstwa Wołomina oraz medali „Zasłużony dla
Wołomina”. W miejskiej bibliotece oprócz samych zasłużonych, pojawiły
się rodziny i bliscy tych, którzy odebrać zaszczytnego tytułu już nie mogli.
W tym roku do grona Honorowych Obywateli miasta
dołączyli: Zofia Nałkowska,
Wacław Nałkowski, ksiądz Prałat Józef Kamiński, Németh
Szilárd István (węgierski polityk) oraz ksiądz biskup Marek
Solarczyk. W imieniu Wacława
i Zofii Nałkowskich dyplom
odebrała rodzina - Joanna Kujawska, Maria Deuar oraz Jan
i Zofia Kollo.
Tego popołudnia Medal „Zasłużony dla Wołomina” odebrali: Marianna Mędrzycka, Konrad Rytel, i Fundacja „ODA”,
a pośmiertnie odznaczeni zostali: doktor Janusz Blusiewicz
i Tadeusz Kociołek.
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Dzieci

dr Blusiewicza.

Uroczyste

odsłonięcie niespodzianki.

Już w czerwcu, kiedy o kłopotach finansowych gminy wiedzieli nieliczni, a skarbnik
miasta nagle zrezygnowała ze
swojej funkcji, radni opozycji
zwrócili uwagę, że przeznaczanie ponad 42 tys. zł jakąkolwiek na niespodziankę nie jest
dobrym pomysłem. - Dla mnie
niespodzianka za ponad 40 tys.
zł to gruba przesada. Nie wiem
czy takie niespodzianki są najbardziej potrzebne w tej chwili
mieszkańcom - ostrzegała wówczas radna Dorota Penger.

Niezrażone tymi słowami
władze z dumą odsłoniły w sobotę jubileuszowy dzwon, zakupiony z okazji stulecia praw
miejskich Wołomina. Widniejący na nim napis: „Głosem swoim będę nawoływał do zgody
i współpracy na rzecz Wołomina” rzeczywiście niesie bardzo
aktualne przesłanie, jednak po
tym, jak dzwon zadzwonił raz
przy odsłonięciu, natychmiast
wymontowano z niego „serce”,
tak więc na razie do niczego
nawoływać nie będzie.

Pod dzwonem wmontowano
kapsułę czasu, ufundowaną
przez burmistrza Zielonki, do
której włożono przygotowany
przez urzędników list, darmową
gazetkę, pieniądze, zdjęcia Wołomina, nagrania z miejskich
wydarzeń oraz utrwalone cyfrowo prace dzieci z gminnych
szkół.
Kapsuła ma przeczekać
w ziemi kolejne 100 lat. Oby
dzwon przetrwał choćby połowę
tego czasu.
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Rodzina

Zofii i Wacława Nałkowskich.

Liderzy inwestycji
Przed kilkoma dniami po raz kolejny dwutygodnik „Wspólnota” opublikował najnowszy
ranking dotyczący wydatków inwestycyjnych, ponoszonych przez samorządy w latach
2016 - 2018. To jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów
w Polsce. Nietrudno doszukać się w nim pozycji powiatowych gmin, z tym tylko, że w dolnych partiach rankingu. Bez wątpienia inwestycyjnym liderem powiatu wołomińskiego
jest gmina Radzymin (63 m.), pozostałe zajmują w zestawieniach bardzo odlegle miejsca.
W przygotowanym zestawieniu
na przestrzeni roku doszło do kilku
interesujących zmian, głównie na
pozycji lidera, ale w żadnej z nich nie
znajdujemy gminy z naszego terenu.
Co prawda odnotować należy kilka
awansów w tabeli, ale są to zazwyczaj
zmiany kosmetyczne.
Po latach zapaści (rok 2016 był
najgorszy pod względem inwestycji
w okresie ostatnich 10 lat) i lekkiego
odbicia (2017) nadszedł rekordowy
rok 2018. Nigdy wcześniej polskie
samorządy nie wydawały na inwestycje
tak dużo (ponad 50 mld zł). Trzeba
było rzeczywiście się wykazać, żeby
znaleźć się w inwestycyjnej czołówce.
Tworząc ranking, pod uwagę brano
całość wydatków majątkowych, poniesionych w ciągu ostatnich trzech
lat. Uzyskany wskaźnik był średnią
wydatków inwestycyjnych w przelicze-

niu na mieszkańca. Poza wydatkami
zapisanymi w budżecie starano się
uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki
miejskie. W zestawieniu województw
wygrało po raz pierwszy Podlasie przed
woj. opolskim i świętokrzyskim. W kategorii największych miast w kraju
zwyciężył od lat utrzymujący w czołówce - Rzeszów. Za nim uplasował
się Białystok, Kraków i Opole. Spośród
miast na prawach powiatu tym razem
wygrało Świnoujście, przed Gliwicami
i Koninem.
Wśród powiatów najlepsze noty uzyskał powiat leszczyński, miast powiatowych - Polkowice (1783 zł wydatków
na osobę), przed Zakopanem (1458
zł). Wśród mniejszych miast Krynica
Morska (6723 zł) przed Świeradowem-Zdrój. W kategorii gmin wiejskich
kolejny raz wygrał Kleszczów (13504
zł per capita) przed Rząśnią.

Pośród 308 skwalifikowanych
powiatów (średnie wydatki inwestycyjne per capita 2016 - 2018)
1. leszczyński - wielkopolskie 544,29 5 4
2. wysokomazowiecki - podlaskie
501,83 80 31
3. siemiatycki - podlaskie 434,74
116. wołomiński - mazowieckie 183,29

Na 267 miast powiatowych skwalifikowanych (średnie wydatki inwestycyjne per capita 2016 - 2018)
1. Polkowice - dolnośląskie 1783,06 23 6
2. Zakopane - małopolskie 1458,69 14 2
3. Środa Śląska - dolnośląskie 1362,27
143. Wołomin - mazowieckie 543,95
W kategorii „Inne miasta” na 596
skwalifikowanych w rankingu (średnie wydatki inwestycyjne per capita
2016 - 2018)

1. Polkowice dolnośląskie 1783,06 23 6
2. Zakopane małopolskie 1458,69 14 2
3. Środa Śląska dolnośląskie 1362,27
63. Radzymin - mazowieckie 1173,19
109. Marki - mazowieckie 1000,86
116. Kobyłka - mazowieckie 966,24
164. Zielonka - mazowieckie 858,33
257. Tłuszcz - mazowieckie 691,13
258. Ząbki mazowieckie 690,34

W kategorii „Gminy wiejskie” na
1547 skwalifikowanych w rankingu (średnie wydatki inwestycyjne
per capita 2016 -2018)
1. Kleszczów - łódzkie 13504,99 3 2
2. Rząśnia - łódzkie 4684,09 4 3
3. Kobierzyce - dolnośląskie 3110,06
153. Strachówka - mazowieckie
1164,10
175. Klembów - mazowieckie 1117,19
200. Dąbrówka - mazowieckie 1072,17
471. Jadów - mazowieckie 808,40
543. Poświętne - mazowieckie 754,98
Wczytując się w setki opisanych
wyżej tabelek zamarzyło się być
mieszkańcem gminy Kleszczów, która
w przeliczeniu na jednego mieszkańca
wydaje na inwestycje 6 razy więcej
niż pierwsze w klasyfikacji miasto
na prawach powiatu. I to nie naszego
powiatu. (mc)

Radzymin
liderem
powiatu
- Miasto zajęło 63 miejsce w kategorii miasta niepowiatowych pod
względem wartości inwestycji w
przeliczeniu na 1 mieszkańca. W każdym z lat 2016 - 2018 na inwestycje
przeznaczaliśmy średnio ponad 1173
zł na 1 mieszkańca. W poprzednim
rankingu za lata 2015 - 2017 wartość
ta była nieco niższa i wyniosła ok.
975 zł, chociaż pozwoliło nam to
na zajęcie nieco wyższego miejsca
- 43. Jesteśmy niekwestionowanym
liderem inwestycyjnym w Powiecie
Wołomińskim. Bardzo pozytywnie
wyróżniamy się również na tle całej
aglomeracji warszawskiej, ustępując
jedynie Konstancinowi - Jeziornie,
Ożarowowi Mazowieckiemu, Grodziskowi Mazowieckiemu, Łomiankom, miastu Józefów i Pruszków
- podsumował z nieskrywaną dumą
burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.
Autorem rankingu jest profesor ekonomii
kierownikiem Katedry Rozwoju i Polityki
Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów
Regionalnych Paweł Swianiewicz oraz
Julita Łukomska, adiunkt w tej samej
katedrze.

