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Na Święta
Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy
wiary, nadziei i miłości.
Niech we wszystkich domach
zagości prawdziwie rodzinna atmosfera.
Wesołego Alleluja!
Leszek Czarzasty

Elżbieta Radwan

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Burmistrz Wołomina

Autor: Szymon Pawłowski

Wielkanocne
dziecięce talenty
Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu Burmistrza Wołomina na najpiekniejsze kartki wielkanocne zostali: w kategorii kl. 1-3: Szymon Pawłowski (SP nr 7 w Wołominie); w kat. kl. 4-6: Kinga Żurawska (ZS w Duczkach),
w kat. gimnazjum: Aleksandra Sujewska (ZS w Duczkach). Do finałowego etapu konkursu wpłynęło 108 prac. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu. Zwycięskie karty stały się oficjalnymi kartami władz gminy
na Wielkanoc 2017.

Startuje Wołomiński Budżet Obywatelski 2018
Wołomiński Budżet Obywatelski (WBO) to
szczególny sposób decydowania o wydatkach
publicznych. O tym, na co wydać część gminnego budżetu decydują mieszkańcy, którzy
sami zgłaszają projekty, szukają dla nich poparcia, a następnie w drodze głosowania wybierają najlepsze. Samorząd zobowiązuje się
zrealizować wyłonione w plebiscycie projekty.
Obecnie w ramach Wołomińskiego Budżetu
Obywatelskiego 2017, na terenie naszej gminy realizowane są 22 projekty na łączną kwotę blisko
1 miliona złotych.

Czytaj na str. 2
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Startuje Wołomiński
Budżet Obywatelski 2018
W ramach budżetu obywatelskiego
zrealizować
można dowolne przedsięwzięcie należące do katalogu zadań własnych gminy.
Trzeba jednak pamiętać, że
wybrany projekt musi zostać zrealizowany w ciągu
jednego roku budżetowego
(w tym przypadku 2018).
Każdy mieszkaniec powyżej
16 roku życia może zgłosić
maksymalnie 3 projekty, po
jednym w każdej z niżej wymienionych kategorii:
• Przestrzeń publiczna –
która obejmuje wyłącznie
projekty inwestycyjne,
• Aktywny mieszkaniec –
która obejmuje wyłącznie
projekty miękkie,
• Wołomin: Odnowa – która obejmuje projekty inwestycyjne oraz miękkie
realizowane na obszarze
rewitalizacji.
Ponadto w tegorocznej
edycji WBO zwiększono do
25 000,00 złotych wartość
projektów miękkich, dotyczących realizacji wydarzeń
kulturalnych, sportowych,
edukacyjnych lub innych
niepowodujących budowy
trwałych obiektów. Doprecyzowane zostały kryteria
oceny projektów, zarówno
formalne jak i merytoryczne.
Zwiększy się także udział

Projektodawcy, jako doradcy w trakcie realizacji danego projektu.
Do 21 kwietnia trwają konsultacje w sprawie zmiany
Regulaminu Wołomińskiego
Budżetu Obywatelskiego.
Z treścią nowego Regulaminu można się zapoznać
na stronie www.wolomin.
org, na tablicy ogłoszeń na
parterze UM w Wołominie
oraz w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji.
Swoje opinie i uwagi możecie Państwo zgłaszać wysyłając je na adres Urzędu
Miejskiego w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin lub na adres e-mail:
naszbudzet@wolomin.org.pl
oraz w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim,
w Wydziale Planowania
Rozwoju i Rewitalizacji, pokój 212, II piętro (czynnym
w godzinach pracy urzędu).
Najczęściej zadawane pytania będą publikowane na
stronie
www.wolomin.org
w zakładce dedykowanej
WBO.
Szczegóły
dotyczące
harmonogramu WBO oraz
wysokości środków finansowych na poszczególne
kategorie, zostaną podane
wkrótce.

Centralny Rejestr Umów

Pamiętamy...

Od siedmiu lat nie ma z nami 96 wybitnych Polaków. Jednych
znaliśmy dobrze ze świata polityki. Innych, w tym personel
pokładowy i pilotów poznaliśmy dopiero z listy ofiar katastrofy.
Polsce brakuje Was wszystkich. Pamiętamy.

Weź udział w Dniach Wołomina!
Trzydniowy festiwal miejski pod hasłem #jestemzwołomina
odbędzie się w dniach 19-21 maja. W czasie tego miejskiego
święta wołominianie, czy to z wyboru, czy z urodzenia powinni
poczuć się wyjątkowo!

Od 31 marca 2017 roku Centralne Rejestry Umów posiadają wszystkie spółki gminne. Gwarantuje to pełną jawność
i transparentność umów zawieranych
przez Urząd Miejski w Wołominie i podległe mu spółki, a mieszkańcy wiedzą na co
wydawane są pieniądze.
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan po wprowadzeniu
Centralnego Rejestru Umów
w UM w Wołominie i w Miejskim Zakładzie Oczyszczania
Miasta, wprowadziła obowiązek posiadania tego typu
rejestru we wszystkich spółkach Gminnych.
Od pierwszego dnia swojego urzędowania stawiam
na przejrzystość w działaniach – mówi burmistrz
Radwan. Centralne rejestry
umów pokazują także zobowiązania zaciągnięte przez
poprzednie kadencje.
Dzięki temu narzędziu
mieszkańcy oraz urzędnicy
pracujący w UM zaoszczędzą sporo czasu. Listę zawie-
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ranych umów można obejrzeć w internecie na stronach
poszczególnych spółek.
Każdy z mieszkańców jest
w stanie zorientować się,
jakie działania podejmuje
Urząd Miejski w Wołominie
i podległe mu spółki w zakresie wydatkowania środków.
W rejestrach znajdziemy takie dane jak kontrahent, data,
kwota oraz rok. Na dzień
dzisiejszy pracujemy z działami informatycznymi spółek
w celu poprawienia czytelności prezentowanych danych.

Dlatego wydarzenia zaplanowane są tak, aby każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Szczegółowy program Dni
Wołomina zaprezentowany
zostanie wkrótce. Tymczasem chcielibyśmy zaprosić

Was do współpracy. Z okazji Dni Wołomina tworzymy
specjalny wołomiński kolaż-plakat, na którym umieścimy zdjęcia mieszkańców
i osób z miastem związanych. Prosimy o przesyłanie

Waszych zdjęć na adres
jestemzwolomina@wolomin.
org.pl do dnia 23 kwietnia
2017.
Pamiętajmy, że to święto nasze i naszego miasta. Wszyscy jesteśmy z Wołomina :)
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Miło przy skrzyżowaniu
Nowy skwer wypoczynkowy projektowany jest przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego
i Kościelnej. Znajdą się na nim ławki, zieleń
oraz ozdobna fontanna. Projekt dostosowano kolorystycznie do innych już istniejących
i nowo powstających przestrzeni miejskich.
Razem mają tworzyć
spójną wizualnie oprawę
miasta. Posadzona zieleń
uatrakcyjni obszar oraz
zapewni w lecie pożądany
cień. Powstanie również
miejsce do parkowania rowerów oraz ściany aktywnej zieleni.
Nowy
skwer
stanowi
część zadania realizowa-

nego w ramach przebudowy ulicy Sikorskiego od
ulicy Wileńskiej do 1 Maja.
Zwiększy on atrakcyjność
jednego z głównych ciągów komunikacyjnych miasta. Jednocześnie będzie
dla mieszkańców kolejną
przestrzenią wypoczynkową.

Kolorowe warsztaty wielkanocne
Zbliżające się Święta Wielkanocne już na dobre zagościły
w Ossowie, gdzie najmłodsi mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w kolorowych warsztatach.
W Samorządowej Instytucji
Kultury w Ossowie 8 kwietnia zorganizowano dla dzieci
warsztaty plastyczne, prowadzone przez Elę Zdrodowską,
artystkę-plastyka z Wołomina. Dzieci wykonały ozdobne
koszyczki, w których zasiały
żyto na Święta Wielkanocne.
Przystrajanie własnoręcznie
wykonanych ozdób sprawiło
młodym uczestnikom warsztatów wiele radości i wprowadziło wszystkich w prawdziwie świąteczny nastrój.

Młodość wołomińskich seniorów

Rada Sportu
Znamy już nowy skład
Rady Sportu w Wołominie. Członkowie nowego
ośmioosobowego składu
to przedstawiciele instytucji sportowych z wieloletnim doświadczeniem, są
to: Piotr Dąbrowski z UKS
„Huragan”, Iga Kluczyńska-Firszt ZS nr 5, Arkadiusz Sikorski OSiR HURAGAN, Jakub Szcześniak
KS AMP Gool Sp. z o.o.,
Radosław Petryszyn SUKK

HURAGAN,
Bronisława
Kułak UKS „Piątka”, Mieczysław Rosłon PSZS,
Robert Kokoszka PWKS
„Huragan”.
Skład Rady został wybrany z dniem 3 kwietnia.
Rada Sportu w Wołominie
jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań
w zakresie kultury fizycznej
na terenie gminy Wołomin.
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Koncert „Polska piosenka retro” rozpoczął „Kulturalne wtorki”
w Klubie Seniora Słoneczna w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Śpiewała Olga Wądołowska, akompaniował Rafał Gorączkowski - absolwenci Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Sala była wypełniona po
brzegi. Artyści wykonali utwory, które towarzyszyły seniorom w młodości m. in. „Nogi
roztańczone”,
„Seksapil”,
„Przeleć mnie”.
Widownia chętnie włączyła się we wspólną zabawę, klaszcząc i śpiewając
z wykonawcami. Koncert sprawił obecnym wiele radości. Pokazał również, jak wiele energii i pozytywnych emocji mają
w sobie wołomińscy seniorzy.
Następny koncert w ramach
„Kulturalnych wtorków” planowany jest na ostatni tydzień
kwietnia.
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Pasaż z plenerową
galerią rzeźby
Przetarg na budowę Pasażu na Osiedlu Niepodległości ogłoszony został 3 kwietnia, co oznacza, że już niedługo powinna zacząć
się jego budowa. Projekt wykonało biuro architektoniczne AsterPark z Wołomina. Termin realizacji zamówienia przewidziany
jest na koniec września 2017 r.
Pasaż odmieni wizerunek
osiedla, porządkując i ułatwiając komunikację w południowej części osiedla,
zarówno
mieszkańcom,
uczniom szkoły nr 7, jak
i
klientom
okolicznych
sklepów. Powstanie część

wypoczynkowa krótkotrwałego z ławkami na bokach
istniejącej skarpy i pergolami – altankami ze ścianami
porośniętymi roślinności ą
oczyszczającą powietrze.
Ciąg pieszo jezdny wyłożony zostanie kostką w kolo-

rze szaro-czarnym, nawiązującą do kolorystyki Placu
3 Maja. Wyznaczone zostaną także miejsca na rzeźby
miejscowych artystów, które
z czasem utworzą swego
rodzaju plenerową galerią
miasta.

Konsultacje
Komitetu Rewitalizacji
Do 27 kwietnia 2017 roku
możecie Państwo zgłaszać swoje opinie i uwagi
do projektu uchwały Rady
Miejskiej
w
Wołominie
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Gminy Wołomin.
Szczegółowe informacje
oraz Formularz zgłaszania
uwag znajdziecie Państwo
na stronie internetowej www.
wolomin.org w zakładce Rewitalizacja oraz w Wydziale
Planowania Rozwoju i Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim
w Wołominie, pokój 212.
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WOŁOMIN
W BUDOWIE
Nowy parking na skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej
i Piłsudskiego zapewni 96 miejsc parkingowych rodzicom pobliskiej szkoły, podróżującym koleją, a w niedziele wiernym.

Ulica Laskowa wraz z otwarciem nowej stacji kolejowej stanie się ważnym szlakiem
komunikacyjnym.

Budowa ulicy Asnyka domyka uwielbiany
przez biegaczy, pieszych i rowerzystów teren ograniczony ulicami Lipińską, Asnyka,
Kościelną i Reja.

Płatności bezgotówkowe
w Urzędzie Miejskim w Wołominie
Gmina Wołomin dołączyła 5 kwietnia do wieloletniego programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. W czasie ostatnich kilku miesięcy,
w trakcie pilotażu, odnotowano znaczący wzrost udziału płatności bezgotówkowych przy rozliczeniach w kasie urzędu.
Ponadto w kasie urzedu
można również realizować
płatności w systemie BLIK
- za pomocą smartfona.
- Cieszymy się z kontynuacji programu wdrażania
płatności bezgotówkowych
w administracji publicznej.
Mieszkańcy chcą i mogą
załatwiać swoje sprawy
szybciej i efektywniej - mówi

burmistrz Elżbieta Radwan.
W ramach programu przez
następne 3 lata nie będą
pobierane opłaty za korzystanie z terminali płatniczych. Udział w programie
jest naturalną kontynuacją
projektu
pilotażowego,
w którym obok Wołomina
wzięło udział 120 miast.
Program upowszechniania
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płatności bezgotówkowych
w jednostkach administracji
publicznej jest realizowany
przez Ministerstwo Rozwoju
oraz Krajową Izbę Rozliczeniową.
Łukasz Marek
Naczelnik Wydziału
Planowania Rozwoju
i Rewitalizacji

Budowa ronda na skrzyżowaniu Wileńskiej
i Ogrodowej uporządkuje ruch samochodowy
i przestrzeń dla pieszych.

Ruszyła budowa ul. Rumiankowej w Zagościńcu.
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Trójkąt dla pieszych
Niektórzy z nas są kierowcami, czasem bywamy pasażerami,
ale wszyscy jesteśmy pieszymi. W trójkącie ulic Wileńskiej, Legionów i Ogrodowej powstaje przestrzeń zaprojektowana z myślą o nas. Centralnym punktem tego obszaru będzie deptak, poprowadzony pomiędzy ulicą Ogrodową a Legionów.

Powołani
do kadry wojewódzkiej
Jakub Adamus, Maciej Adamus i Bartosz Dubow, trenujący w Wołominie przy Fundacji Akademia Integracji,
zostali powołani przez Polski Związek Szermierczy do kadry wojewódzkiej. Gratulujemy!

Mistrz Mazowsza
Juniorów Młodszych
Adrian Matusiewicz z Champion Wołomin został Mistrzem Mazowsza Juniorów
Młodszych w kat. 63 kg.
Finał imprezy odbył w ramach IV Turniej „Paweł
Skrzecz Zaprasza” w Warszawie. Adrian pokonał Dariusza Radwańskiego z UOLKA Ostrów Mazowiecka.
Na zdjęciu ze swoim trenerem Pawłem Babickim.

Jeden z najbardziej charakterystycznych (i z charakterem) obszarów miasta
(budynek poczty polskiej, budynek Urzędu Miejskiego w
Wołominie, międzywojenne
kamienice czy gmach szkoły
numer 1, w którym obecnie
mieści się biblioteka miejska)
zyska nowy wygląd i nowe
funkcje. Oprócz budowanego na zbiegu ulic Wileńskiej
i Ogrodowej ronda, które ma
na celu sprawniejsze rozprowadzenie ruchu na tym
trudnym dla wielu kierowców
skrzyżowaniu, powstanie wyjątkowy dla Wołomina skwer
wraz z niewielką fontanną.
Będzie to przedsmak tego jak

w najbliższej przyszłości miasto będzie kształtować swoją
przestrzeń. W projektach możemy odnaleźć następujący
toku myślenia o projektowaniu, które mówi: ważna jest
funkcjonalność, ale nigdy
kosztem estetyki. Ważni są
zmotoryzowani, ale nigdy
kosztem pieszych. Ważna
jest funkcja główna danego
budynku, ale po godzinach
ma on spełniać dodatkowe
zadania.
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Wołominie przystępuje do
remontu budynku Działu Obsługi Mieszkańców przy ul.
Ogrodowej i jednocześnie
tworzy nowy skwer, który po-

łączy ulicę Ogrodową z ulicą
Wileńską. Mieszkańcy zyskają kolejne przyjazne miejsce
w Wołominie.
W istniejącym budynku
Działu Obsługi Mieszkańców
PWiK przy ul. Ogrodowej
zaprojektowano nowy dach
i elewację, co zabezpieczy
go przed wilgocią i przeciekaniem, a nowa powłoka termoizolacyjna zmniejszy straty
ciepła. Do budynku dobudowane zostanie pomieszczenie
magazynowe, dzięki czemu
będzie możliwe uporządkowanie terenu wokół budynku.
– Po zakończeniu remontu
teren pomiędzy ulicami Wileńską i Ogrodową zostanie
zagospodarowany nowymi
miejscami
parkingowymi,
małym skwerem z postojami
dla rowerów, ławkami oraz
zielenią – opowiada Paweł
Solis, prezes PWiK. Wejście
na teren Działu Obsługi Klienta będzie możliwe zarówno od ulicy Ogrodowej, jak
i Wileńskiej, co ułatwi dostęp
i poruszanie się zarówno
klientom PWiK, jak i pozostałym mieszkańcom Wołomina.

Działania gminy Wołomin
na rzecz rodzin wielodzietnych
Na podstawie Art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 785 z późn.zm.) Rada gminy może uchwalić samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych i jest to zadanie własne
samorządu terytorialnego.

19 medali na Mazovia Cup
w Piasecznie
Silna drużyna KSW KYOKUSHIN, trenująca na OSiR
Wołomin i MDK Wołomin wzięła udział 2 kwietnia w MAZOVIA CUP w Piasecznie. Uczestniczyło w nim ponad
460 zawodników. KSW KYOKUSHIN wywalczył 19 indywidualnych medali, a jako grupa zajął II miejsce w klasyfikacji klubowej. Gratulujemy.
Bezkonkurencyjni byli: Jakub Malinowski, Karol Narożniak, Hubert Szulim i Bartek Kazimierczak. Na
szczególne wyróżnienie zasługują wszyscy debiutanci
oraz osoby, które wygrały swoje pierwsze walki eliminacyjne.
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Zgodnie zaś z Art. 28 ww.
ustawy, w przypadku, gdy
w gminie jest wprowadzony samorządowy program
przyznający
uprawnienia
członkom rodzin wielodzietnych, gmina może wykorzystać Kartę Dużej Rodziny,
jako dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z wprowadzonych
odpowiednio w gminie
uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych.
Wobec
powyższego
w Gminie Wołomin od
2015 roku członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują jedną kartę, która

łączy w sobie uprawnienia
wynikające z programu
Karta
Dużej
Rodziny
i Wołomińskiego programu
wspierania rodziny.
Od czerwca 2014 roku,
momentu wprowadzenia
programu rządowego pt.
Karta Dużej Rodziny, Gmina Wołomin wydała 3 562
kart, co daje 692 uprawnionych rodzin.
W 2016 roku ze zniżek
w Miejskim Domy Kultury skorzystano 1 867 razy
i kwota tych zniżek wyniosła
87 188,96 zł.
W przedszkolach publicznych na terenie Gminy Wo-

łomin ze zniżek skorzystało
200 dzieci i kwota zniżek
wyniosła 50 300,60 zł.
W Ośrodku Sportu i Rekreacji „HURAGAN“ Wołomin
i ze zniżek na pływalni skorzystano 7 727 razy i kwota tych zniżek wyniosła
59 197,31 zł.
Zapraszamy
wszystkie
rodziny wielodzietne, nie
posiadające Karty Dużej
Rodziny do składania wniosków o przyznanie kart.
Wykaz zniżek znajduje się
na stronie: wolomin.org/
gmina/wołomiński-program
wspierania-rodziny/.

W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Księżniczka ringu
z Wołomina!
Natalia Gajewska z klubu bokserskiego Champion
Wołomin zajęła 1 miejsce na mitingu „Queen of the
Ring” odbywającym się w węgierskim Kőszeg. Brązowa
medalistka ubiegłorocznych Mistrzostw Europy Juniorek
(kiedyś nazywanych kadetkami) w Ordu, Natalia Gajewska (75 kg), której trenerem jest Paweł Babicki, pokonała
brązową medalistkę tych zawodów, Gabriellę Petrovics.
Gratulujemy!

11 medali w kempo
Zawodnicy Control Naczaj Team Wołomin przywieźli „worek” medali z otwartych mistrzostw kempo, które odbyły się 25 marca na Węgrzech w okolicach Budapesztu. 8 zawodników zdobyło łącznie 11 medali,
w tym 5 złotych. Gratulujemy!
Oskar Śleporowński full kempo – złoto, submission – złoto
Krzysztof Worowski full kempo – złoto, submission – złoto
Paweł Przywoźny full kempo – srebro, submission – srebro
Kuba Przywoźny full kempo – srebro, submission – złoto
Emil Winek full kempo – brąz,
Weronika Szymanek submission – srebro,
debiutant Sylwek Krasiński submission – srebro.

Tunele coraz bliżej
Dobiega końca modernizacja linii kolejowej E75 na
terenie Wołomina. PKP Polskie Linie Kolejowe deklarują, że budowa przejazdów
pod torami i przejścia dla

pieszych zostaną zakończone do 31 maja 2017 roku.
Pierwsze przejście w świetle ulicy Sikorskiego zostało
już otwarte. Gmina zgłosiła swoje uwagi dotyczące

jakości wykonania, monitoringu i wielu innych. Proces oddawania inwestycji
cały czas monitoruje zespół
Urzędu Miejskiego.

Mistrzowie Polski

Fot. Tunel na ul. Sasina przy os. Kobyłkowska.
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

W Mistrzostwach Polski Nowoczesnych Sztuk Walki Silesia Samurai 6 w Radlinie na Górnym Śląsku wołomiński Klub Sztuk Walki Tang Soo Do zdobył aż 14 medali:
6 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe. Jesteście wielcy!
Filip Szymaszczyk: I miejsce Pointfighting, I miejsce
Kata, III miejsce rozbicia,
Wiktoria Banaszek: I miejsce Pointfighting, III miejsce
rozbicia, II miejsce Soft Stic,
Oliwia Winiarek: I miejsce Kata, II miejsce Pointfighting,
Marta Bilicka: I miejsce Pointfighting, II miejsce Soft Stic,
Monika Banaszek: I miejsce Pointfighting,
Julia Jabłońska: III miejsce Pointfighting,
Ola Dejer: III Miejsce Pointfighting,
Franciszek Kamiński: III miejsce Kata.
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Ponad 4 tysiące wydanych Wołomińskich Kart Seniora
W Gminie Wołomin mieszka blisko 12 000 osób uprawnionych do posiadania Wołomińskiej Karty Seniora.
Już ponad 4 300 osób odebrało swoje spersonalizowane karty.
Przypomnijmy, Wołomińska Karta Seniora
dedykowana jest mieszkańcom Gminy Wołomin, którzy ukończyli
60 rok życia. Program
Karty Seniora to istotny element kształtującej
się polityki senioralnej
tworzonej przez gminę.
Jego główne cele to:
aktywizacja i integracja
społeczna
seniorów,
promocja koncepcji aktywnego starzenia się,
zachęcenie
seniorów
do spędzania czasu
poza domem i promocja
miejsc przyjaznych osobom starszym.
Posiadacz
Wołomińskiej
Karty
Seniora
może korzystać ze specjalnej oferty zniżek i
ulg w wołomińskich instytucjach i firmach.
W Urzędzie Miejskim
funkcjonuje
specjalny
Punkt Seniora, w którym
przyjmowane są wnioski
i wydawane Karty. Punkt
zlokalizowany jest na parterze przy Biurze Obsługi
Mieszkańca (wejście od
ul. Ogrodowej) i czynny w
godzinach: poniedziałek:
9.15-17.45, wtorek-czwartek: 9.15-5.45, piątek:
8.15-13.45.
Wołomińska Karta Seniora jest imienna i ważna
wraz z dowodem osobistym. Upoważnia do ulg
i zniżek zaoferowanych
przez następujących Partnerów:
1. Miejski Dom Kultury
w Wołominie (ul. Mariańska 7)
5% zniżki od ceny biletów

wejściowych na imprezy organizowane przez MDK,
10% zniżki od ceny zajęć
prowadzonych w ramach
sekcji w MDK.

2. Miejska Pływalnia
w Wołominie (ul. Korsaka 4)

Bilet „Senior” (dotyczy
wejść rekreacyjnych, nie
dotyczy zajęć zorganizowanych: aqua aerobik i nauka
pływania)
• koszt biletu 6 zł, poniedziałek-piątek 6.00-16.00,
czas wejścia 60 minut od
momentu przejścia przez
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bramkę, po przekroczeniu
60 minut dopłata w wysokości 0,10 gr/min,
• koszt biletu 7 zł, poniedziałek-piątek 16.00-23.00,
sobota 7.00-23.00, niedziela 8.00-22.00, czas wejścia
60 minut od momentu przejścia przez bramkę, po przekroczeniu 60 minut dopłata
w wysokości 0,12 gr/min.
Zajęcia Aktywny Senior
– koszt biletu 6 zł, zajęcia
w czwartek w godzinach
10.00-11.00, bilet ograniczony czasowo do 80 minut od momentu przejścia
przez bramkę, po przekroczeniu 80 minut dopłata
w wysokości 0,14 gr/min.
3. Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie (ul.

Łukasiewicza 4)
10% upustu od regularnych aktualnych cen na
pojemniki nowe i używane
z oferty MZO.
4. Paul Dental – Centrum
Stomatologii (ul. Legionów 68)
10% zniżki na usługi pro-

tetyczne w każdy wtorek
i czwartek w godzinach pracy gabinetu.

5. Topaz Express (Helenów, ul. Boryny 10a)
5% rabatu na zakupy
w sklepie, z wyłączeniem
alkoholu, papierosów, doładowań prepaid, zniżka nie
łączy się z innymi promocjami i upustami.
6. Świat Rowerów (ul.
Długa 22B)
10% rabatu na serwis rowerów w każdą środę,
10% rabatu na sprzedaż rowerów w każdą środę,
10% rabatu na sprzedaż akcesoriów w każdą środę,
10% rabatu na części rowerowe w każdą środę.
7. Studio Urody BENIA

(ul.Wileńska 29)
10% na wszystkie usługi w
poniedziałek i środę, poza
dietetyką.
8. Restauracja Pobite Talerze (ul. Warszawska 21)
1 zł za dowolną kawę od

poniedziałku do piątku,

10% rabatu na całe menu

od poniedziałku do piątku.

9. Europejska Grupa
Medyczna Spółka z o.o.

Firma działa na terenie całej

Polski i jest liderem w organizacji leczenia zaćmy za
granicą wraz z refundacją
NFZ. Najbliższa placówka w
Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/10, tel. 22 290
61 61.
10% rabatu dla pakietów
z finansowaniem: Podstawowego, Błękitnego oraz
Srebrnego,
5% rabatu dla pakietów
z finansowaniem: Srebrnego Plus oraz Złotego,
10% rabatu po refundacji
dla pakietów bez finansowania: Podstawowego,
Błękitnego oraz Srebrnego,
5% rabatu po refundacji dla pakietów bez
finansowania: Srebrnego Plus oraz Złotego.

piątku
10% zniżki na karnet
16. STALKO

Bilety linii autobusowych
„W” i „J” tańsze o 1 zł.
17. ORGANIC FARMA
ZDROWIA (Galeria Woło-

min, ul. Geodetów 2)
20% zniżki na cały asortyment (z wyłączeniem produktów z gazetki), 7 dni w
tygodniu.
18. MLECZAK POLSKI
Karson-Milewski, Stasiak
S.J. (Galeria Wo-

łomin,

ul. Geodetów 2)
12 zł za obiad dla seniora.
19. STUDIO TAŃCA „ALE
DŻES” (ul. 1 Maja 48A)
20% zniżki na zajęcia tańca

towarzyskiego w godzinach
10.00-16.00
10% zniżki na zajęcia tańca
towarzyskiego w godzinach
16.00-22.00 od poniedziałku do piątku.

20. ZDROWY SKLEP
– FROLA Rafał Saczuk

(ul. Legionów 30)
10% zniżki na cały asortyment (z wyłączeniem artykułów objętych promocją).

10. Fenix Medical Fitness

(ul. Przeskok 2)
10%
zniżki
na wszystkie
usługi z wyjątkiem rehabilitacji oraz
towarów
s p r ze d a wa nych w recepcji.

11. Prywatny Gabinet Ortoptyczny, Optyk s.c. (ul.

Wileńska 29 i Kościelna 6)
99 zł za okulary korekcyjne
+ badanie wzroku od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.
12. Caffe Carino (ul. Dłu-

ga 39)

10% na cały asortyment
poza alkoholem oraz okazjonalnymi tortami na zamówienie.
13. Brafitteria. Bielizna
Wołomin (ul. Kościelna 9)
10% zniżki na cały asorty-

ment.

Masz firmę? – Zostań Partnerem
Wołomińskiej Karty Seniora już dziś!
Jak to zrobić?

Firmy
zainteresowane
udziałem w programie
wypełniają stosowną deklarację, następnie podpisują
porozumienie.
Deklaracje są dostępne
w Wydziale Planowania
Rozwoju i Rewitalizacji
w
Urzędzie
Miejskim
w Wołominie, pokój 212,
tel. 22 763 30 17. Można je
również pobrać ze strony

Każda placówka uczestnicząca w projekcie otrzymuje specjalną naklejkę:
„Firma przyjazna seniorom. Tu honorujemy Wołomińską Kartę Seniora”.
Aktualny katalog partnerów jest publikowany na
stronie internetowej urzędu:
www.wolomin.org oraz za
pośrednictwem facebooka.

seniorzy.wolomin.org

14.
PARAFARMACJA
Sklep zielarsko-medyczny

(ul. Legionów 34)
10% zniżki na cały asortyment oprócz artykułów
dziecięcych w poniedziałki,
wtorki i środy.

15. LIFE FIT STUDIO Beata Orłowska (ul. Mickiewi-

cza 9)

20% zniżki na wejście jed-

norazowe na zajęcia fitness
(zdrowy kręgosłup, pilates,
joga), od poniedziałku do
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Wołomin na Sejmiku
Senioralnym Województwa
Mazowieckiego
W dniu 30 marca 2017 r. w Warszawie odbył się II Sejmik Senioralny Województwa
Mazowieckiego. W wydarzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Wołomińskiej Rady
Seniorów – Teresa Wosińska oraz przedstawicielki Wołomińskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Swoim wystąpieniem Sejmik otworzył Wojewoda
Mazowiecki – Adam Struzik,
który przedstawił priorytety
przeciw wykluczeniu społecznemu seniorów, a są to:
1. aktywność fizyczna, zawodowa i społeczna
2. edukacja cyfrowa
3. uczestnictwo w kulturze
4. w
 spieranie rozwoju „srebrnej gospodarki” – nowe
produkty i usługi skierowane do grupy seniorów
5. wpływ seniorów na rozwój lokalnych inicjatyw.
Następnie głos zabrał poseł Michał Szczerba, który
powiedział, że od 2016 r.
działa ustawa zobowiązująca do składania raportów w
sprawie seniorów. Nawiązał
również do Święta Polskiej
Konstytucji a szczególnie
art. 32 dotyczącego dyskryminacji – osiągnięcie wieku
emerytalnego nie wyklucza
z działań, z życia zawodowego. Wspominał również
o sieci szpitali z oddziałami
geriatrycznymi prawidłowo
działającymi.
Kolejnym
prelegentem
była Barbara Kucharska
pełnomocnik
wojewody
ds. polityki senioralnej, któ-

ra w czasie przedstawianej prezentacji stwierdziła,
że potrzeby seniora niczym
się nie różnią od potrzeb
innych, jest tylko różnica
w dostępności i sposobie
ich załatwiania. Seniorzy
powinni być do końca samodzielni, ale w pewnym
momencie
potrzebujemy
usług podtrzymujących tę
samodzielność (ekonomia
społeczna, pakiet systemowy usług). Jest propozycja
wprowadzenia
programu
Bezpieczne
Inteligentne
Gminne usługi społeczne
dla seniorów w woj. Mazowieckim (BIGus).
Kolejnymi
prelegentami
byli również przedstawiciele:
Porozumienia Mazowieckich
Rad Seniorów, UTW, Prerii – Światowy Dzień Inwalidy w tym roku obchodzony
będzie pod hasłem: „Polska
krajem przyjaznym osobom
niepełnosprawnym”.
Na zakończenie obrad
odbyło się głosowanie nad
przyjęciem postulatów wysuniętych podczas obrad.
Teresa Wosińska
Przewodnicząca
Wołomińskiej Rady
Seniorów

W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Śp. Franciszek
Polikarp Bulik
6 kwietnia pożegnaliśmy Franciszka Polikarpa Bulika, pierwszego Burmistrza Wołomina po transformacji ustrojowej przełomu lat 80 i 90. Człowieka uczciwego,
ciepłego, dobrego, chętnego do pomocy,
otwartego na kontakt z ludźmi, walczącego dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Franciszek Polikarp Bulik
został wybrany radnym Wołomina w wolnych wyborach
samorządowych 27 maja
1990 roku. Na pierwszej
sesji Rady Miasta w wyniku
głosowania 32 radnych został wybrany burmistrzem.
Praca w nowo tworzonym
samorządzie była pracą
trudną i wyczerpującą.
– Miałem wielki zaszczyt
współpracować
z
Nim
w czasie tej pierwszej kadencji
demokratycznego
samorządu jako radny powołany przez niego do czteroosobowego społecznego
Zarządu Miasta – mówi radny Andrzej Żelezik. – Praca
na stanowisku burmistrza
nie była łatwa. Cztery lata
wyjęte z życia. W dzień
i w nocy. W święto i w dzień
powszedni. W upale i na
mrozie. Zawsze na posterunku, który wymagał ciągłego zaangażowania.
– Pan Polikarp Bulik był dla
mnie i wielu moich kolegów
z Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” wzorem postępowania w dziele tworzenia nowego samorządu
w naszej gminie. Jako radni pierwszej kadencji wraz
z Panem Bulikiem, wybranym przez nas na pierwszego burmistrza Wołomina,
podjęliśmy się wyjatkowego
zadania w naszym dotychczasowym życiu – działalność publiczna w służbie mieszkańcom gminy
– wspomina wiceburmistrz
Piastowa, Konrad Rytel. –
Wyjątkowa rzetelność Pana
Burmistrza Bulika i uczciwość w wykonywaniu obowiązków gwarantowała powodzenie zamiarów nowej
władzy. Wszyscy byliśmy
niedoświadczeni w tego
typu pracy, ale mądrość
i odwaga Pana Burmistrza
dała początek szybkiego
rozwoju gminy w nowych
warunkach
politycznych.
Każdy następca burmistrza
miał możliwość czerpania
z zasobów, które były przy-

gotowane przez Jego ciężką i odpowiedzialną pracę .
Priorytetem było zawsze
dobro gminy. Nowe rządy
rozpoczęły się przejęciem
długów i rozpoczętych inwestycji. Aby gmina mogła
funkcjonować trzeba było
zaciągnąć dług. Największą
inwestycją rozpoczętą jeszcze w latach 1987/88 była
budowa oczyszczalni ścieków „Krym” i przepompowni „Gryczana”. Burmistrz
Bulik rozpoczął działania
ograniczające występowanie pożarów na wysypisku
śmieci, które były uciążliwym problemem.
– Często trzeba było polegać na tzw. zdrowym
rozsądku, a wyczucie tego
zdrowego rozsądku posiadał Burmistrz Bulik znakomite – wspomina Andrzej
Żelezik. – Dzięki jego intuicji pozytywnie załatwiliśmy
wiele istotnych dla mieszkańców problemów.
Za kadencji Bulika powstał
budynek centrali telekomunikacyjnej, rozwinięto sieć
telefoniczną. Kontynuowano
budowę Szkoły Podstawowej w Duczkach, rozpoczęto
budowę Szkoły Podstawowej nr 8 na os. Sławek oraz
ustalono teren pod budowę
szkoły w Ossowie. W 1992
r. została oddana do użytku sala gimnastyczna przy
Szkole Podstawowej nr 7
na os. Niepodległości. Na
rzecz miasta przejęto Zakładowy Dom Kultury Huty Wołomin (obecny Miejski Dom
Kultury).
Razem z wojewodą warszawskim Bohdanem Jastrzębskim 29 października 1992 r. Burmistrz Bulik
otworzył Muzeum im. Zofii
i Wacława Nałkowskich
„Dom nad Łąkami”. Był obecny przy poświęceniu Schroniska Don Orione w Czarnej
(1991 r.) czy pierwszym
spotkaniu zarządu i prezesów ognisk zorganizowanych
w Urzędzie Miejskim przez
Związek Nauczycielstwa Pol-

skiego w Wołominie. W 1992
oddał do użytku przychodnię
w Zagościńcu, której remont
sfinansowano ze środków
ofiarowanych przez mieszkańców.
– Jako Burmistrz zachował dystans do polityki. Nie znosił zakłamania
i dwuznacznych stanowisk,
doceniając
uczciwość
i prawość podstępowania
– mówi Andrzej Żelezik. –
Był prawdziwym Ojcem Miasta. Lubił przychodzić do
pracy piechotą, dowodząc,
że poprzez przemierzanie
drogi pieszo, mógł lepiej
poznać wiele istotnych problemów mieszkańców.
W 2002 roku został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla kultury”, za odwagę założenia Muzeum
w „Domu nad Łąkami” utrzymywanego z samorządowych pieniędzy. 14 kwietnia
2005 otrzymał wyróżnienie
„Zasłużony dla Wołomina”,
a na obchodach 25-lecia
Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „ARKA”
otrzymał podziękowania za
pomoc w funkcjonowaniu
fundacji.
– Nie spodziewaliśmy się
takiego ciosu – mówi Żelezik. – Jeszcze niedawno
można Go było zobaczyć
pielęgnującego z pasją
przydomowy ogródek. Jedyną pociechą może być
fakt, że w swoim życiu zdołał sobie Burmistrz Bulik zaskarbić uznanie i przyjaźń.
Będziemy Go pamiętać jako
wybitnego samorządowca,
życzliwego dla mieszkańców. Nieocenionego i serdecznego przyjaciela.
Konrad Rytel dodaje:
– Dla mnie Pan Burmistrz
pozostanie na zawsze przykładem, jak podejmować
i realizować zadania samorządowe dla dobra swoich
wyborców.
Franciszek Polikarp Bulik
został pochowany na wołomińskim cmentarzu. Cześć
Jego Pamięci!
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Partnerzy Wołomińskiej Karty Rodziny
Miejski Dom Kultury
w Wołominie, ul. Mariań-

ska 7, zniżki w wysokości:
1) 30% na imprezy organizowane lub odbywające się
w Miejskim Domu Kultury
w Wołominie,
2) 50% na zajęcia prowadzone w ramach sekcji
w Miejskim Domu Kultury
w Wołominie,

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4, zniżki

w wysokości:
a) na pływalni:
– 50% od obowiązującej
ceny biletów i karnetów na
pływalnię
– 30% od obowiązującej
ceny biletów i karnetów na
zajęcia nauki i doskonalenia
pływania
b) na wynajem obiektów
sportowych:
– 30% od obowiązującej
ceny biletów i karnetów.
Przedszkola,
oddziały
przedszkolne w szkołach
podstawowych oraz inne
formy wychowania przedszkolnego w placówkach
prowadzonych przez Gminę Wołomin:

50 groszy za godzinę za
świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne
wykraczające
poza czas bezpłatnego
nauczania.

AD ASTRA Szkoła Języków Obcych, z siedzibą

w Wołominie przy ul. Sasina 1B, zniżki w wysokości:
1) 30% za zajęcia nauki języka w grupie 7-8 osobowej,
2) 20% za zajęcia nauki języka w grupie 5-6 osobowej,
3) Partner umożliwi osobom
posiadającym
„Wołomińską Kartę Rodziny” udział
w bezpłatnych warsztatach
językowych i imprezach okolicznościowych (Halloween,
Święta Bożego Narodzenia,
Wielkanoc).
AVAILO Sp. z o.o. z siedzibą w Jesionka 36-002
przy ul. Jesionka 954, zniżki
w wysokości:
1) 10% na zakup pakietu
Mecenas Direct
2) 10 % na zakup pakietu
Mecenas Direct dla Rodziny,
w ramach którego można
uzyskać pomoc prawną
udzielaną przez adwokatów,
radców prawnych i doradców podatkowych (zgodnie
z załączoną ofertą).
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Kawiarnia „Caffe Carino”,
z siedzibą w Wołominie przy
ul. Długiej 39, zniżki w wysokości:
15% na zakup: kawy, herbaty, czekolady, kakao, tostów,
świeżych ciast, deserów
i lodów.
Beata Kujas Catering
Kujas, z siedzibą w Wołomi-

4) 15% na zakup używanych
podręczników szkolnych.
Niepubliczne Przedszkole „Kraina Przedszkolaka”

z siedzibą w Wołominie przy
ul. Kurkowej 15, zniżki w wysokości:
15% na opłatę czesnego za
przedszkole.

nie przy ul. Wiejskiej 1a/11,
zniżki w wysokości:
1) 20% na organizację imprez
okolicznościowych
u klienta,
2) 15% na organizację imprez z kompleksową obsługą powyżej 15 osób,
3) 10% na organizację weekendowych spotkań rodzinnych,
4) 5 % na potrawy degustacyjne, przekąski na wynos,
5) 50 % dla dzieci do lat 12.

Zespół Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85:

Mazowiecka
Fundacja
Pomocy Społecznej „Rodzina” z siedzibą w Kobyłce

STROP-BUD
Zakład
Usługowy
Remontowo-Budowlany z siedzibą

przy ul. Wołomińskiej 1, zniżki w wysokości:
20% kosztów oferowanych
usług w postaci pomocy
psychoterapeutycznej
rodzinnej i indywidualnej oraz
konsultacji wychowawczych.

GAZ Małopole Barbara Paszkowska z siedzibą

w Wołominie przy ul. Republikańska 54, zniżki w wysokości:
5 % kosztu zakupu gazu
w butlach z dostawą do domu.

Junior Obuwie Dziecięce Roma Bartkiewicz

z siedzibą w Wołominie przy
ul. Kościelnej 22, zniżki w
wysokości:
1) 5% na sezonowe obuwie
dziecięce i młodzieżowe,
2) 7% na obuwie profilaktyczne i ortopedyczne.

Hostel Evotel Ewa Zofia
Żukowska, z siedzibą w Zie-

lonce przy ul. Południowej 9,
zniżki w wysokości:
1) 10% na nocleg,
2) 10 % na wyżywienie,
3) 5 % na organizację imprez okolicznościowych typu
komunia, chrzciny, itp.

Księgarnia-Antykwariat
MJ w Wołominie przy ul.

Mieszka I 4, zniżki w wysokości:
1) 15% na zakup nowych
podręczników szkolnych,
2) 10-15% na zakup gier,
puzzli, książek, art. papierniczych,
3) 20% – antykwariat,

bezpłatne wypożyczanie łyżew na lodowisko.

„Meritum”
Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe Anna Sasin, Edyta
Kondracka s.c., z siedzibą

w Wołominie przy ul. Wileńskiej 46 lok. 5, zniżki w wysokości:
20% na zajęcia nauki języka
w grupie powyżej 6 osób.

w Duczkach przy ul. Poprzecznej 5, zniżki w wysokości:
od 5 do 7 % na zakup:
1) stropów Teriva,
2) płytek exo, Jamb, chodnikowych,
3) pustaków ściennych Alfa,
4) nadproży L 13,
5) płytek drogowych MON,
6) pustaków szalunkowych,
7) zbrojeń.

Premier Sport z siedzibą
w Wołominie 05-200, przy
ul. Przejazdowa 16B, zniżki
w wysokości:
1) 10% na wyjazdy organizowane w okresie letnim oraz
zimowym,
2) 20% za odpłatność za treningi z zakresu piłki nożnej
na jedno dziecko,
3) 40% za odpłatność za treningi z zakresu piłki nożnej
za drugie dziecko,
4) 20% za odpłatność za zajęcia w Akademii Gimnastyki
Sportowej.
Pracownia
Edukacji
i Twórczości Magdalena
Królak „Stonoga” z sie-

dzibą w Wołominie przy
ul. Chrobrego 8 m 1, zniżki
w wysokości:
1) 5 % opłaty za opiekę godzinową nad dzieckiem,
2) 15 % opłaty za miesięczny
karnet na odbieranie dziecka ze szkoły i opiekę,
3) 10 % opłaty za zajęcia dodatkowe.

PHU MM Michał Mielczarek z siedzibą w Wołominie

przy ul. Partyzantów 52, zniżki w wysokości:
15% na zakup mebli: szafy,
garderoby, komody, biurka,
meble kuchenne, meble pokojowe, krzesła, meble pod
wymiar.
„ROMARK” M i R Borowscy Spółka Jawna

z siedzibą w Wołominie
przy ul. Kościelnej 23,
zniżki w wysokości:
5 % na zakup sprzętu AGD
i RTV komputerów i akcesoriów komputerowych.

ŚWIAT ROWERÓW Sebastian Połukard z siedzibą w

Wołominie przy ul. Długiej
22b, zniżki w wysokości:
1) 10 % na zakup rowerów,
części i innych akcesoriów,
2) 15% na serwis rowerów,
3) 5% na zakup innego
sprzętu sportowego

Świat Okularów Aneta
Galaszek z siedzibą w Wo-

łominie przy ul. Prądzyńskiego 2, zniżki w wysokości
1) 40 % na oprawki przy zakupie okularów korekcyjnych,
2) 10 % na szkła przy wymianie samych szkieł korekcyjnych w posiadanych już
okularach.

AMENIKO
Aleksandra Olszańska z siedzibą

w Wołominie przy ul. Wiosennej 1F, biuro@tylkoklocki.pl , zniżki w wysokości:
1) 10% rabatu na wszystkie
klocki dostępne w sklepie
Tylkoklocki.pl (nie dotyczy
promocji i wyprzedaży)
2) 3% rabatu na klocki objete promocją i wyprzedażą.

Sławomir Rosłon „U Sławka” z siedzibą w Wołominie

przy ul. Lipinskiej 34A lok.
42, uslawka@o2.pl, zniżki
w wysokości:
1) 10% za kurs nauki na prawo
jazdy kat. AM, A1, A2, A, B,
2) 10% za jazdy doszkalające.
„EUROPA NTC” spółka

z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Przeskok 2,
europa@net.pl, zniżki w wysokości
10% na wszystkie usługi
Fenix Medical Fitness.
Fundacja Mamy Wołomin

z siedzibą w Wołominie przy
ul. Prądzyńskiego 31, mamy.
wolomin@gmail.com,
zniżki w wysokości 10% na
wszystkie zajęcia odpłatne
(nie dotyczy zajęć dofinansowanych).

„Mrówka” Dariusz Rychta Przedsiębiorstwo Usługowe z siedzibą w Woło-

minie przy ul. Szpitalnej 7,
d.atleta.wolomin@gmail.com,
zniżki w klubie sportowym
Atleta Siłownia&Fitness Club
w wysokości 7% na usługi
sportowo-rekreacyjne:
1) siłownia,
2) usługi trenerskie,
3) zajęcia fitness,
4) zajęcia sportowe (miedzy
innymi boks),
5) treningi dla młodzików,
6) grupowe dla dzieci i rodziców,
Usługi dotyczą wstępu na
teren obiektu oraz możliwości
korzystania bez limitu ze znajdujących się na terenie klubu
urządzeń (również sauna).

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Szkoła
NOVUM Hanna Kaczmarek z siedzibą w Wołomi-

nie przy ul. Legionów 63,
sekretariat-novum@wp.pl,
zniżki w wysokości:
1) 20% rabatu na opłatę czesnego w przedszkolu i szkole podstawowej,
2) 10% rabat na opłaty za
udział dzieci w zajęciach popołudniowych.

N. Trade s.c. Piotr
i Lech Niteccy z siedzibą

w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30 pok. 504,
zniżki w wysokości:
5% na cały asortyment internetowego sklepu Ogrodosfera,
pod
adresem
www.ogrodosfera.pl.

Paweł Błażejewski – Nauka Tańca Towarzyskiego
„ALE DŻES” z siedzibą w

Wołominie przy ul. 1 Maja
48 A, zniżki w wysokości:
20% za udział w zajęciach
tanecznych w Studiu Tańca
i Kultury „ALE DŻES”

Myah
Julia
Kreyser,
ul. Kasprowicza 90 lok. 29,
01-949 Warszawa
zniżki w wysokości 15% za
zakupy na wszystkie nieprzecenione artykuły dostępne
w sklepie internetowym
www.myah.com.pl.
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Wykonanie budżetu gminy Wołomin za 2016 rok

Finanse mają się dobrze
W dniu 31 marca 2017 roku Elżbieta Radwan przedstawiła Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
Wołomin za rok 2016. W Załącznikach do Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 140/2017 znajdują się szczegółowe informacje na temat efektów 12 miesięcznej pracy, wykonywanej przez pracowników 26 jednostek
budżetowych, 4 samorządowych instytucji kultury oraz 3 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Ponad 1500 osób w jednostkach organizacyjnych i pomocniczych wykonywało swoją pracę na rzecz
gminy Wołomin w 2016 roku, w tym ponad 940 osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych – w szkołach i przedszkolach, dbając o rozwój i bezpieczeństwo naszych dzieci.
Wykonanie budżetu za
2016 rok w gminie Wołomin ponownie zakończyło
się sukcesem. Osiągnięte
wyniki nie są przypadkowe. W ubiegłym roku kontynuowano przyjęty od początku tej kadencji model
Zarządzania przez cele,
gdzie jednym z głównych
celów jest słuchanie głosu mieszkańców i realizacja ich wniosków. Z jednej
strony ogromne potrzeby
mieszkańców gminy, a z
drugiej ciągle niewystarczające środki finansowe
dla tych potrzeb. Jednak
oszczędność, racjonalność
i gospodarność to główne
założenia
prowadzonej
gospodarki
finansowej
w naszej gminie począwszy od 9 grudnia 2014 r.,
które po raz kolejny przyniosły dobre efekty.
Sukcesem
zakończyło
się wykonanie budżetu
w 2015 roku. Planowane
do zaciągnięcia zewnętrzne finansowanie (obligacje) z 15 mln. udało się
zmniejszyć do 6 mln. Tym
samym zmniejszono galopujące zadłużanie gminy
Wołomin do 59.430.000
zł. Efektem ubocznym było
zmniejszenie w 2016 roku
kosztów obsługi zadłużenia, co z pewnością jesteśmy w stanie wszyscy zaakceptować.
Sukcesem 2016 roku można nazwać utrzymanie zadłużenia na koniec roku na
niezmienionym poziomie
z 2015 roku, czyli w wysokości 59.430.000 zł, co
stanowi 29,56% wykonanych w 2016 roku dochodów ogółem. Na początku
planowane było wyemitowanie obligacji w wysokości 25 mln zł. W wyniku
starań wyemitowano obligacje w wysokości 10 mln,
w celu pokrycia obowiązkowej spłaty długu pochodzącego z lat poprzednich.
Konsekwencją tego dzia-

łania będą niższe koszty
obsługi zadłużenia w postaci odsetek w roku 2017
i latach następnych. Czyli
więcej pieniędzy zostanie
w budżecie Wołomina i będzie można je przeznaczyć
na nasze własne potrzeby.

BUDŻET GMINY
WOŁOMIN 2016
w większych
szczegółach:

W trakcie roku plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów był
wielokrotnie modyfikowany. Pierwotnie zakładano dochody w wysokości
159.647.166 zł, a wydatki
– 176.262.959 zł. Ostatecznie plan pozostał określony na wysokości:
Dochody

czyli wpływy
np. z podatków, opłat,
mandatów, dotacji, które
możemy przeznaczyć na
wydatki: 203.535.561 zł.
Przychody

czyli dziura budżetowa, deficyt lub
zwyczajnie brak kasy w kasie tzn. obligacje komunalne: 10.000.000 zł.
Wydatki czyli środki ko-

nieczne na zapłatę kontrahentom za faktury, rachunki, dotacje z budżetu itd.:
211.496.075 zł.

Rozchody czyli wymagana spłata zobowiązań
w naszym przypadku obligacji z lat poprzednich:
10.000.000 zł.

Dyscyplina finansowa nie
pozwala w trakcie wykonywania budżetu na przekroczenie planu wydatków,
który w gminie Wołomin,
zgodnie z wolą Rady Miejskiej podjętą w maju 2010
roku jest określany w większej szczegółowości niż
przewiduje to ustawa o finansach publicznych tzn.
na poziomie paragrafów
klasyfikacji budżetowej.
Wykonanie budżetu 2016
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roku przedstawia się następująco:
1. Dochody ogółem:
201.071.636,30 zł
tj. 98,79% planu, w tym:
– dochody bieżące:
191.341.468,62 zł
tj. 98,77% planu,
– dochody majątkowe:
9.730.167,68 zł
tj. 99,28% planu,
2. Przychody:
13.193.808,49 zł
tj. 73,46% planu;
3. Wydatki ogółem:
202.510.786,70 zł
tj. 95,75% planu, w tym:
– Wydatki bieżące:
178.007.928,81 zł
tj. 95,81% planu,
– Wydatki majątkowe:
24.502.857,89 zł
tj. 95,35% planu,
4. Rozchody: 10.000.000 zł
tj. 100% planu.
Warto w tym miejscu
zwrócić uwagę na:
1. Osiągnięcie dochodów
ogółem na poziomie zbliżonym do planowanego.
2. Wysokość zaciągniętego w 2016 roku obcego
finansowania tj. obligacji,
którego skutki finansowe
w postaci kosztów obciążających budżet gminy w następnych latach

2016 jest na wysokości
59.430.000 zł. Nastąpiło w trakcie roku zmniejszenie o 4.766.706 zł.
tzn. 7,43% względem planowanego.
3. Wykonanie wydatków na poziomie niższym
niż
planowano
o 8.985.288,30 zł, tj. mniej
o 4,25% planu, przy czym:
– na wydatkach bieżących
wypracowano
oszczędności w wysokości
7.790.972,19 zł;
– na zadania majątkowe
wydano
mniej
o 1.194.316,11 zł niż planowano – przy czym oszczędność ta nie miała znaczącego wpływu na realizację
zadań inwestycyjnych.
W trakcie roku plany
inwestycyjne
podlegały
zmianom i w rezultacie
z przyjętych na początku roku do wykonania 76
zadań w ogólnej kwocie
27.781.363 zł. wykonano ponad 100 zadań za
23.899.323,91 zł.
Za mniej pieniędzy wykonano więcej zadań,

w tym zmodernizowano
lub wybudowano ponad
4 km nowych dróg wraz
z
infrastrukturą
towarzyszącą, ponad 400 m
chodników, ponad 150

„Zmniejszyliśmy
planowany dług
o blisko 5 mln zł „

zostały ograniczone do
niezbędnego
minimum.
We wstępnej fazie planowania tj. na początku
roku 2016 deficyt narastająco był planowany na
wysokości 64.196.706 zł.
Obecnie dług (deficyt skumulowany) na koniec roku

nowych lamp ulicznych.
Zakończono m. in. budowę sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 3
w Wołominie, budowę Sali
gimnastycznej w Czarnej,
zakupiono
pomieszczenia z przeznaczeniem na
dzienny dom samopo-

mocy dla osób niepełnosprawnych powyżej 25
roku życia, czy zakupiono
nowy samochód dla Straży
Miejskiej, nie wspominając
o dofinansowaniu zakupu
samochodu strażackiego
dla OSP Ossów w wysokości 300.000 zł.
Rozpoczęto lub kontynuowano prace związane
z realizacją programów
wieloletnich – 82 zadania.
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego, to
60 zadań zrealizowanych
w 15 sołectwach w ogólnej
kwocie 309.238,98 zł.
4. Rozchody zrealizowane w 2016 roku wynikają
z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań i dotyczą planowanych spłat zgodnie
z zawartymi w latach 20092014 umowami z emitentami obligacji (koszty obsługi długu w 2016 roku
wyniosły 1.498.392,60 zł).
Dodatkowo warto podkreślić, że pierwszy raz
w gminie Wołomin zostały
wypłacone środki z rządowego programu 500+,
czyli świadczenia wychowawczego. Dotacja w wysokości 27.299.806 zł została wykonana w 99,54% tj.
w wysokości 27.175.186,51
zł. Program jest realizowany od 1 kwietnia 2016
roku bez zakłóceń, dzięki dobremu przygotowaniu pracowników gminy,
a w szczególności Ośrodka Pomocy Społecznej
do jego realizacji. Środki
te dzięki decyzji Pani Burmistrz Elżbiety Radwan
trafiły do 4179 rodzin,
wspomagając wychowanie
6276 dzieci z terenu gminy
Wołomin.
Skarbnik Gminy
Marta Maliszewska
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