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2020
nakład - 5 000 egz.

SZYBKA POMOC
40 tys. zł na zakup
laparoskopu
Symboliczny „talon” na 40
tys. zł wręczyli dyrektor SP
ZOZ Iwonie...
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STR. 3

BUDŻET
Koło zwiększyło
kwotę dotacji
Dzięki wspólnemu działaniu
i dobrej współpracy włodarzy Koła i powiatu...
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STR. 4

MZWiK
Planowana jest
przebudowa
oczyszczalni ścieków
MZWiK Sp. z o. o. w Kole
podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony...

INWESTYCJE
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STR. 5

Ulica Grodzka prawie
gotowa

Dodatkowe 60 tys. zł dla kolskiego szpitala na walkę z koronawirusem!

Miasto wspiera szpital w walce z epidemią!
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wystąpiła do Burmistrza Miasta
Koła z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 20 000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej dla personelu
medycznego szpitala oraz zakup respiratora transportowego w kwocie 40 000,00 zł. Burmistrz zareagował
natychmiast – przekazując niezbędne do ratowania życia ludzkiego środki. Potrzebne na zakup respiratora
40 tys. zł zostało przeznaczone z budżetu miasta (z nadwyżki), natomiast z rezerwy celowej utworzonej
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zostaną zakupione za kwotę 20 tys. zł środki ochrony osobistej dla personelu medycznego.

W

szystkie sprawy,
które były dla
mnie, jako włodarza,
najważniejsze, odzyskają swój priorytet, gdy
ustąpi zagrożenie życia
i zdrowia mieszkańców
– zapewnił Burmistrz
Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski. – Teraz,
w obliczu trudnej sytuacji w kraju i na świecie, moim podstawowym
obowiązkiem jest zadbać o Państwa bezpie
czeństwo.

Dlatego włodarz, bez
zwłoki, odpowiedział na
dramatyczny apel pani
dyrektor i przeznaczył
na walkę z zagrożeniem
środki, o jakie zabiegała
szefowa lecznicy.
– Dziękuję radnym
miejskim, że pomimo
trudnej sytuacji, dbają
o kolskie sprawy i przegłosowali zmiany w budżecie, dające mi możliwość wsparcia potrzeb
szpitala – powiedział
burmistrz.

Za projektem zmian
w budżecie, gdzie były
m.in. środki dla szpitala,
zagłosowało 13 radnych,
2 wstrzymało się od głosu (Halina Musiałek, Jarosław Tomczyk), a jedna osoba była przeciwna
(Marcin Janiak).
Dyrektor
lecznicy,
Iwona Wiśniewska, tymi
słowami zaapelowała do
władz miejskich: Obecnie
zmagamy się z wyzwa-

f

niem, z którym do tej pory
nie mieliśmy do czynienia.
Jako osoby wykonujące
zawody medyczne czujemy
się w obowiązku zwracać
uwagę na kluczowe problemy, z jakimi się spotykamy. Jeśli pilnie ich nie
rozwiążemy, to podczas
epidemii po prostu zabraknie sprzętu do wspomagania oddechu oraz pracowników
medycznych.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU NA STR. 3

Niedługo zakończy się przebudowa ul. Grodzkiej w
Kole. Zadanie zgodnie...

f

STR. 8

ZAMEK
Mamy 200 tys. zł
na remont zamku
Koło znalazło się na liście do
dofinansowania przez Ministerstwo Kultury...

PSZOK
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STR. 9

Wielka inwestycja
w mieście
Po ocenie formalnej wniosku
nasze miasto znalazło się (na
pierwszej pozycji) na liście...
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STR. 11

PROMOCJA MIASTA
Koło i przedsiębiorcy
na Targach
Miasto sięgnęło po niestosowaną dotąd na tak wielką skalę formę promocji –
uczestniczyło w...

f

STR. 11
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Z ostatniej chwili...
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOŁA
W związku ze stanem epidemii Burmistrz Miasta Koła informuje,
że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole świadczy pomoc w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom starszym – samotnym (z grupy
podwyższonego ryzyka) w formie zorganizowania zakupów podstawowych
produktów spożywczych. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu
63 27 21 379.
Wszyscy wykażmy się odpowiedzialnością za drugiego człowieka i współpracujmy w obliczu epidemii.

KOMUNIKAT POLICJI!
Oszuści wykorzystując epidemię koronawirusa próbują wyłudzić pieniądze od obywateli. Policja przestrzega przed:
` ogłoszeniami związanymi np. z potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko
koronawirusowi COVID-19 - nie odpowiadaj na SMS-y nakłaniające do dokonywania transakcji finansowych,
` oferowanymi środkami zdrowotnymi mającymi chronić przed zarażeniem
koronawirusem, bądź też leczyć w przypadku wystąpienia jego objawów - nie
kupuj żadnych „cudownych” herbatek, amuletów itp. przedmiotów mających
uzdrowić bądź ochronić przed zachorowaniem,
` oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. z potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19 - nie dokonuj przelewów w celu
zakupu szczepionek wchodząc w podany link przesłany SMS-em,
` fałszywymi informacjami dotyczącymi przejęcia przez NBP środków
klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych NBP” - nie
dokonuj żadnych transakcji finansowych poprzez otrzymane linki w SMS-ie,
w celu ochrony własnych środków pieniężnych.
Wszelkie próby oszustw na terenie powiatu kolskiego należy zgłaszać
pod numerem telefonu 63 26 18 200 bądź dzwoniąc na numer alarmowy
112.

Uwaga! Ważne informacje
Urząd Miejski w Kole z dniem 16 marca 2020 r. wprowadził system indywidualnej
obsługi klientów wg zapisów telefonicznych.
Urząd Stanu Cywilnego tel. 63 26 27 543 lub 63 26 27 558
Wydział Spraw Obywatelskich:
ewidencja ludności tel. 63 26 27 524 lub 63 26 27 528
dowody osobiste tel. 63 26 27 527
Wydział Księgowości w sprawach innych niż podatki i opłaty tel. 63 26 27 507
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – deklaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 63 26 27 550
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych:
sprawy lokalowe tel. 63 26 27 502
użytkowanie wieczyste, dzierżawy, sprzedaż tel. 63 26 27 517
podziały służebności tel. 63 26 27 516
wykupy, numeracja porządkowa nieruchomości, opłata adiacencka,
odszkodowania za grunty tel. 63 26 27 502
Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji:
wymiar podatku od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny tel. 63 26 27 506
egzekucja podatków i opłat lokalnych tel. 63 26 27 515
Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 63 26 27 522, 63 26 27 521
Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta tel. 63 26 27 518, 63 26 27 501
Ograniczamy możliwość poruszania się po siedzibie Urzędu Miejskiego wyłącznie
do obsługi klienta na parterze budynków przy ul. Stary Rynek 1, ul. Mickiewicza 12,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Wejście do budynków Urzędu przy ul. Stary Rynek 1 oraz ul. Mickiewicza 12 tylko
drzwiami głównymi po dzwonku.
System indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych potrwa
do odwołania.
Nie będzie możliwości bezpośredniej obsługi w budynku Straży Miejskiej przy
ul. Dąbskiej 40. W celu załatwienia sprawy w Straży Miejskiej niezbędny jest kontakt
telefoniczny nr 506 184 127 w godz. 7:30 do 15:30 lub za pomocą poczty elektronicznej
straz.miejska@kolo.pl

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
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Budżet miasta Koła na 2020 rok

Plan będzie zmieniany w zależności od potrzeb
Jednogłośnie radni przyjęli zaproponowany przez burmistrza plan finansowy na rok 2020.

P

o dogłębnych analizach i dyskusjach,
udało
się
opracować
kształt i uchwalić budżet
dla miasta Koła na rok
2020. Rada Miejska przyjęła dokument jednogłośnie. Wysokość dochodów
wynosi
109.197.147,80
zł. Wydatki oszacowano
na kwotę 108.318.035,83.
Nadwyżka zostanie prze-

f

znaczona na spłatę kredytów. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę
4 646 932,64 zł, w tym
są m. in. środki na przebudowę ulicy Grodzkiej,
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, sygnalizację
świetlną na ul. Jana Pawła II (pomoc finansowa
dla powiatu), budowę ulicy

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU ZE STR. 1

Miasto wspiera szpital...
Niezbędny sprzęt oraz
środki ochrony osobistej to
podstawa funkcjonowania
służb medycznych w celu
ograniczenia
transmisji
pandemii zakażenia koronawirusem oraz niesienie
pomocy już zakażonym.
Obecnie zabezpieczenie w respiratory i środki
ochrony osobistej z rezerw materiałowych państwa, trafia wyłącznie
do szpitali zakaźnych
(i to w niewystarczającej
ilości), a każdego dnia
wszyscy spotykamy się
z wieloma pacjentami,
w tym z ciężko chorymi
o obniżonej odporności.
W Polsce już wiele osób
z personelu medycznego
przebywa na kwarantannach. Stosowanie tych
środków w odniesieniu
do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, którzy mają kontakt
z pacjentami powinno być
standardem. Konieczne jest
pilne zapewnienie wystarczającej ilości sprzętu oraz
środków ochrony osobistej
wszystkim komórkom szpitala realizującym świadczenia zdrowotne w ilości
niezbędnej do zabezpieczenia wszystkich pracowników. Na polskim rynku

wciąż pojawiają się oferty
sprzedaży środków ochrony osobistej oraz środków
dezynfekujących, jednak
po wielokrotnie wyższych
cenach. Z powodu spekulacji, środków ochrony może
zabraknąć dla tych, którzy
opiekują się pacjentami.
W obecnej sytuacji finansowej szpitala trudno nam
sprostać z realizacją niezbędnych zakupów w tym
zakresie, stąd gorąca prośba o zrozumienie i wsparcie dla dobra całej społeczności lokalnej.
Warto dodać, że burmistrz wydał również zarządzenie, na mocy którego część rezerwy celowej
utworzonej na zadania
z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł zostało
przeznaczone na zapobieganie,
przeciwdziałanie
i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 na terenie Gminy
Miejskiej Koło. Pieniądze
te przeznacza się na zakup
środków dezynfekujących,
kombinezonów
ochronnych, maseczek, rękawic
itp. oraz dezynfekcję budynków i pomieszczeń.

Nagórnej (pomoc finansowa dla powiatu) oraz budowę północnej obwodnicy
Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P (pomoc
finansowa dla powiatu
w kwocie 15.000 zł),
przebudowę boiska piłkarskiego na stadionie
przy ul. Sportowej 12
w Kole (2.608 tys. zł).
- Jest to plan, który w

ciągu roku, praktycznie
na każdej sesji, będzie
zmieniany w zależności
od bieżących potrzeb.
Chociażby będzie trzeba,
w ciągu roku, zabezpieczyć wkład własny
na budowę ulic: Staffa
i Szymborskiej i miejmy nadzieję na inne
zadania, na które pozyskamy również środki

zewnętrzne – zapewnił
włodarz.
Pamiętajmy,
że miasto do 2025 roku
spłaca kredyt, którego wysokość rat w 2020 r. wynosi 2 452 000 zł. Zakłada się,
że po spłacie tegorocznych rat, czyli w grudniu
2020 roku pozostanie nam
jeszcze 8 439 930,98 zł
zadłużenia.

Miejski samorząd pierwszy odpowiedział na apel szpitala

40 tys. zł na zakup laparoskopu
Symboliczny „talon” na 40 tys. zł wręczyli dyrektor SP ZOZ Iwonie Wiśniewskiej burmistrz miasta Koła Krzysztof Witkowski oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Tomasz Sobolewski tuż po podjęciu przez radę uchwały zmieniającej budżet m.in. w zakresie udzielenia wsparcia kolskiemu szpitalowi.

D

okładnie o taką kwotę dyrektor lecznicy
monitowała we wszystkich
gminach powiatu. Nasza,
jako pierwsza, odpowiedziała pozytywnie i wyasygnowała środki na dofinansowanie zakupu tak
ważnego urządzenia.
- Dziękuję radzie
za przegłosowanie zmian
w budżecie, wśród których jest dofinansowanie dla naszego szpitala.
Powiem przewrotnie –
nie chodzi o szpital, ale

o zdrowie naszych mieszkańców i wszystkich
pacjentów. Życzę pani
dyrektor, by kolejne samorządy powiatu kolskiego poszły naszym śladem
i wsparły tę szczytną ideę
zakupu
nowoczesnego
urządzenia. Oby nasza
cegiełka
doprowadziła
do realizacji celu – powiedział burmistrz miasta
Koła dr Krzysztof Witkowski, przekazując na ręce
pani dyrektor, wraz z przewodniczącym Tomaszem

Sobolewskim, symboliczny
„talon”.
Dyrektor Wiśniewska
nie kryła zadowolenia i nie
szczędziła słów wdzięczności. Zapewniła gremium,
że poruszy niebo i ziemię,
a zdobędzie całą kwotę,
czyli 480 tys. zł na zakup
sprzętu, który będzie wykorzystywany w chirurgii,
ginekologii, urologii. – Będzie służył nam wszystkim, dlatego zachęcam,
kupmy sobie laparoskop
– apelowała dyrektor.
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W miejskiej kasie zmiany, zmiany…

Zadań inwestycyjnych
w Kole przybywa
Miejski budżet jest dokumentem zmiennym.
W ciągu roku, decyzją burmistrza i wolą rady, ulega modyfikacjom - zazwyczaj dodaje się do niego
nowe zadania do realizacji. Lutowa sesja Rady
Miejskiej w Kole wprowadziła do tego strategicznego dokumentu szereg ważnych inwestycji.

Razem można więcej

Koło zwiększyło kwotę dotacji
Dzięki wspólnemu działaniu i dobrej współpracy włodarzy Koła i powiatu kolskiego, w mieście można zaplanować i zrealizować więcej zadań. Na lutowej
sesji w Kole, radni przyjęli propozycje burmistrza w kontekście zwiększenia
ilości zadań realizowanych razem z samorządem powiatowym oraz zwiększenia kwoty dotacji do przedsięwzięć rozpoczętych.

P

rzede wszystkim zaplanowano nowe zadania: „Budowę drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji
deszczowej – dokumentacja projektowa” (zabezpieczona
kwota - 30.000,00 zł); „Budowę drogi ulicy Przesmyk wraz
z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym –
dokumentacja projektowa” (35.000,00 zł); „Budowę drogi
ulicy Boguszynieckiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa” (35.000,00 zł); „Budowę
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole
– dokumentacja projektowa” (15.000,00 zł).
Powiat kolski na wspólną z samorządem miejskim realizację zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz
z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic
Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego w Kole” otrzymał dodatkowe 65
tys. zł, a przedsięwzięcie zmieniło nazwę na „Inwestycja
na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców
Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych
w ciągu obwodnicy miasta Koła”.
Radni poparli również nowe zadanie majątkowe - przeznaczenie w formie dotacji celowej dla powiatu kolskiego
5 tys. zł na przebudowę ulicy Broniewskiego na odcinku
od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole.
Przychylni byli również przeznaczeniu 190.000,00 zł
na zagospodarowanie nieużywanego dotąd piętra budynku, w którym swoją siedzibę ma Dzienny Dom Senior+.
Do lokalu przy ul. Powstańców Wielkopolskich planowane
jest przeniesienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
z ulic Stary Rynek 15 i Dąbska 40.
Decyzją wojewody, w budżecie pojawiły się dodatkowe
środki na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych (w kwocie
10 tys. zł).
Z entuzjazmem przyjęte zostało przeznaczenie
40 tys. zł. na dofinansowanie zakupu laparoskopu przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
Lecznica potrzebuje na ten kosztowny sprzęt 480 tys. zł
i bez wsparcia samorządów lokalnych nie poradzi sobie
z tym zadaniem.

Miasto z powiatem planują dokończenie
przebudowy ul. Broniewskiego

Na zdjęciu fragment ul. Nagórnej w Kole

O

gółem z miejskiej
kasy dla powiatu przeznaczone zostało 649 tys. zł, w tym:
314 tys. zł na „Rozbudowę
ulicy Nagórnej w Kole”,
315 tys. zł na „Inwestycję na skrzyżowaniu dróg
Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich
– Powstania Warszawskiego położonych w ciągu
obwodnicy miasta Koła”,
15 tys. zł na „Budowę północnej obwodnicy Koła
w ciągu drogi powiatowej
nr 3205P”oraz 5.000 zł
na „Przebudowę ulicy Broniewskiego na odcinku
od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej
w Kole”.
W styczniu br. Starosta Kolski zwrócił się
do samorządu miasta Koła
o zwiększenie pomocy finansowej o kwotę
65.000 zł i zmianę nazwy zadania z „Budowa sygnalizacji świetlnej
wraz z oznakowaniem
i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana
Pawła II, Powstańców
Wielkopolskich
i
Po-

wstania
Warszawskiego
w Kole” na „Inwestycja
na skrzyżowaniu dróg Aleja
Jana Pawła II – Powstańców
Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy
miasta Koła”. Szacowany
koszt inwestycji wynosił
500.000 zł z podziałem
kosztów 50% Gmina Miejska Koło (250.000 zł) 50%
Powiat (250.000 zł). Ostatecznie wartość zadania
obejmująca dokumentację
projektową, montaż sygnalizacji świetlnej, korektę
geometrii oraz oznakowania skrzyżowania (koszt
inwestorski
otrzymany
przez powiat od jednostki
projektowej) wraz z nadzorem inwestorskim wynosi
630.000 zł.
Natomiast w lutym
Zarząd Powiatu Kolskiego zwrócił się do samorządu miasta Koła o pomoc finansową w kwocie
5.000 zł w celu realizacji
w roku 2020 nowej
inwestycji
pn.
„Przebudowa
ulicy
Broniewskiego na odcinku
od ulicy 20-go Stycz-

nia do ulicy Toruńskiej
w
Kole”.
Podejmując
wspólną realizację przebudowy przedmiotowego
odcinka drogi, polegającą
przede wszystkim na budowie zatoki postojowej
typu „Kiss and Ride” pod
Szkołą Podstawową Nr 3,
zaplanowanie
dodatkowych miejsc parkingowych
wzdłuż bloków oraz przebudowy chodników oraz
jezdni niezbędne jest zlecenie koncepcji projektowej.
Zakładany
szacunkowy
koszt jej opracowania wynosi 10.000 zł, z podziałem
kosztów 50% Gmina Miejska Koło (5.000 zł) 50% Powiat (5.000 zł).
Na marcowej sesji
dodano kolejne zadanie
do realizacji wspólnie
z powiatem - będzie to
przebudowa
ul.
PCK
w Kole. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego
w 2018 roku, a zabezpieczone środki (10 tys. zł,
udział miasta – 5 tys. zł)
pozwolą na uzupełnienie
dokumentacji budowlanej,
koniecznej, by móc przystąpić do realizacji zadania.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
Kolejne środki zewnętrzne pozyskane
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Kolejne zmiany w Spółce MZWiK w Kole

Tym razem skorzysta
kolska spółka wodociągowa

Kierują się hasłem
„Od projektu do efektu”

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kole podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
umowę w sprawie przyznanej kwoty dofinansowania tj. 1 490 020,68 zł z przeznaczeniem na ekologiczną gospodarkę osadową na oczyszczalni ścieków.

C

ałość tej kwoty będzie
częścią realizowanego projektu „Modernizacja
i przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji
Koło”. Projekt ekologicznej
gospodarki osadowej finansowany w ramach dotacji z NFOŚiGW będzie
pierwszym realizowanym
w ramach tego programu
w Wielkopolsce. – To dla
nas bardzo dobra wia-

domość – przyznał prezes
MZWiK w Kole Robert Gajda - szczególnie w kontekście gospodarki osadowej,
wciąż zmienia się w tej
kwestii ustawodawstwo,
a my będziemy na bieżąco z przepisami. Dodam,
że to nie ostatnie pieniądze,
jakie spółka pozyskała.
Zamierzamy nadal zabiegać o wspieranie naszych inwestycji środkami

zewnętrznymi.
Z podobnymi emocjami fakt podpisania umowy
z funduszem przyjął kolski
włodarz. – Bardzo się cieszę, że spółka się rozwija,
odpowiada na aktualne
wymagania, a najbardziej, że skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne,
to wielka korzyść dla nas
wszystkich – powiedział
burmistrz.

Dnia 5 marca 2020 r. Prezes Spółki Robert Gajda wraz z Burmistrzem Miasta Koła Krzysztofem Witkowskim przekazali Pracownikom Działu Eksploatacji kluczyki do nowych samochodów
zakupionych w tym roku.

Czasu pozostało niewiele…

Przypominamy o obowiązku
wymiany pieców
Od 1 maja 2018 r. wszystkich mieszkańców obowiązują uchwały antysmogowe.
Powoli kończy się czas eksploatacji niektórych instalacji i spalania paliw szkodliwych dla zdrowia. Mowa głównie o tzw. kopciuchach. Na zmianach skorzystamy wszyscy – poprawi się jakość powietrza w naszym mieście i będziemy
zdrowsi.

O

d 1 maja 2018 r. obowiązują uchwały antysmogowe, w tym najważniejsza dla naszego miasta,
w sprawie wprowadzenia,
na obszarze województwa
wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw. Uchwała antysmogowa jest aktem prawa
miejscowego
obowiązującym wszystkich mieszkańców
województwa,
samorządy oraz podmioty
działające na jego terenie.
Ograniczenia i zakazy
w niej wymienione dotyczą
wszystkich użytkowników
urządzeń o mocy do 1 MW,
w których następuje spalanie paliw stałych, czyli
właścicieli w szczególności: pieców, kominków, kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów
zawierających kotły na paliwo stałe.
Uchwały zakazują stosowania najgorszej jakości

paliw stałych np. bardzo
drobnego miału lub węgla
brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzają ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych
ogrzewaczy np. kominków
i pieców. Wszystkie nowe
kotły po 1 maja 2018 r. muszą zapewniać możliwość
wyłącznie automatycznego
podawania paliwa, wysoką
efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm
emisyjnych. Nie mogą posiadać rusztu awaryjnego
oraz możliwości jego zamontowania.
Kotły
zainstalowane
przed wejściem w życie
uchwał
antysmogowych
i nie spełniające ich wymagań będą musiały być
wymienione w 2 etapach:
do 1 stycznia 2024 r. –
w przypadku kotłów bezklasowych i do 1 stycznia
2028 r. – w przypadku
kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub
4 według normy PN-EN

303-5:2012. Kotły tzw.
5 klasy, zainstalowane
przed wejściem w życie
uchwał, będą mogły być
użytkowane dożywotnio.
Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece,
kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych
i nie spełniające ich wymagań będą musiały być
wymienione do 1 stycznia
2026 r.
Przypominamy mieszkańcom o wynikających
z przepisów obowiązkach
i zalecamy jak najszybsze
zastosowanie się do wytycznych.
W celu zgłębienia tematu, polecamy wydany przez
Samorząd Województwa
Wielkopolskiego „Poradnik antysmogowy”.
h t t p s : / / w w w.w f o s g w.
p oz n a n .pl /w p - c ont e nt /
uploads/2018/04/poradnik-antysmogowy.pdf

P

rezes Spółki Robert
Gajda uważa, że to
działanie korzystane i dla
zakładu, i dla mieszkańców. - Firma się rozwija, przyjmowani są nowi
pracownicy, większość
inwestycji wykonuje nasza
wykwalifikowana
kadra, a co za tym idzie
koszty są dużo niższe, niż
w przypadku zewnętrznych wykonawców. Za
zaoszczędzone pieniądze
postanowiłem doposażyć
pracowników w specjalistyczny sprzęt oraz postanowiłem zakupić dwa
kolejne samochody tzw.
„Brygadówki” do działania w terenie. Działanie to polega na: usuwaniu awarii na sieciach
wodnych, kanalizacyjnych oraz deszczowych,
budowa nowych sieci,
a także na renowacji już
istniejących.
Ponadto
w Spółce wprowadzamy
nową jakość działania
i przyjmujemy zlecenia
prac od podmiotów zewnętrznych,
kierując
się hasłem „Od projektu
do efektu”. Oznacza to,
iż każdy mieszkaniec
lub firma chcący podłączyć się do naszego wodociągu, deszczówki lub
kanalizacji złoży u nas
takie zapotrzebowanie,

a my zaprojektujemy,
wykonamy, przebadamy
oraz odbierzemy całą inwestycję. Ponadto spółka
zaczęła świadczyć usługi:
odtwarzania nawierzchni z kostki brukowej,
usługi koparko-ładowarką, wykonywania kosztorysów oraz doradztwa
technicznego. To wszystko przysporzy nam pracy, a zarazem zwiększy
przychody spółki tak
potrzebne dla rozwoju
przedsiębiorstwa.
Burmistrz miasta Koła
otrawcie wyraża zadowolenie z poczynionych
przez zakład kroków. Cieszę się z takiego rozwoju Spółki, cieszę się
z zakończenia inwestycji, które przez wiele
lat nie mogły doczekać
się finału, choćby Ujęcie
Wody. Ponadto inwestycja w sprzęt została
poczyniona nie przez
wzgląd na dobro Prezesa czy dla wygody pracowników, ale przede
wszystkim, by służyć naszym mieszkańcom, którzy korzystają z usług
spółki, aby reakcje na
awarie i wszelkie zgłoszenia były jak najszybsze a ich usuwanie było
jak najmniej uciążliwe.
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Kilka praktycznych porad…

wKoło odpadów
Odpowiedzialny za miejski system gospodarowania odpadami Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kole przypomina mieszkańcom o obowiązku segregacji odpadów. A w trosce o nasze zdrowie i komfort
życia, zachęca do rozważnego planowania zakupów i recyklingu!

W

iększość towarów,
które
kupujemy
w sklepach, jest wykonana
z plastiku, szkła, papieru
oraz aluminium i innych
metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Dlatego o recyklingu warto pomyśleć już
na etapie zakupów. Kupuj
tylko tyle, ile naprawdę
potrzebujesz. Weź na zakupy torbę wielorazowego
użytku. Unikaj produktów
jednorazowych i zbędnych
opakowań. Wybieraj produkty w opakowaniach,
które nadają się do recyklingu, albo są wykonane
z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, czy materiał, z którego
został wykonany, nadaje się
do recyklingu.
Każdego dnia stajemy przed istotną decyzją:
odzyskać czy zmarnować
cenne surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia,

to mają one szansę stać się
nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem.
Segregowanie odpadów
przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy
mniej za odbiór odpadów.
Jeśli będziemy pozbywać
się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek
za odbiór śmieci będzie kilkakrotnie wyższy.
Recykling
pozwala
na oszczędność energii,
surowców i środowiska
naturalnego. Każda wykorzystana
ponownie
szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej
do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny.
Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton
boksytu i 700 kilogramów
ropy naftowej. Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można
je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. Tworzywa sztuczne powstają

z pochodnych ropy naftowej. Zamiast zużywać
ropę, której zasoby są ograniczone i której wydobycie
jest bardzo kosztowne, tworzywa sztuczne można ponownie wykorzystać – jako
wysokokaloryczne źródło
energii lub jako surowiec
wtórny. Np. z 35 popularnych butelek PET można
wyprodukować bluzę z polaru. Aby uratować jedno
drzewo, wystarczy 59 kg
makulatury.
Główną zasadą systemu
gospodarowania odpadami
jest obowiązkowa segregacja odpadów. Jakie odpady
segregujemy? Są to: metale
i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania
szklane i odpady biodegradowalne. W przypadku
nieprawidłowości w segregacji odpadów pojemnik
na odpady zostanie oznakowany czerwona kartką oraz
zostanie naliczona wyższa
opłata za odbiór.
Przy segregacji bez-

względnie trzeba pamiętać
o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają
się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących
chemikaliach (np. środkach
ochrony roślin), a także
zużyty sprzęt RTV i AGD
(tzw. elektroodpady). Tych
odpadów nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych. Można je oddać w
sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u
(Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kole, ul. Dąbska
40K).
Z doświadczenia wiemy, że niektóre odpady
sprawiają kłopoty podczas
segregacji. Padają często
pytania np. co należy zrobić z takimi odpadami jak
np. karton po mleku? Czy
należy wyrzucić go do
pojemnika na papier, czy
na metal i tworzywa
sztuczne? Czy tłusty słoik
po pulpetach wrzucać do
szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co
z obierkami warzyw?
Karton
po
mleku
to przykład opakowania
wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika
lub worka na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei
opróżniony słoik po pulpe-

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy
Miejskiej Koło, (PSZOK) zapewnia przyjmowanie odpadów nieodpłatnie i własnym
transportem:
` 1) przeterminowanych leków,
` 2) odpadów niekwalifikujących się od
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
` 3) zużytych baterii i akumulatorów,
` 4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
` 5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych : w ilości nie przekraczającej 4szt. „dużych” (np. szafa, łóżko), 8
szt. „małych” (np. krzesło, szafka nocna)
na nieruchomość na rok kalendarzowy,
6) zużytych opon w ilości nie przekraczającej
8 szt. na nieruchomość na rok kalendarzowy,

tach powinniśmy wyrzucić
do pojemnika lub worka
na opakowania szklane.
Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty
w sortowni.
Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć
na kompost. Jeśli nie masz
przydomowego
kompostownika, wyrzuć je do pojemnika lub worka na odpady biodegradowalne. Co
ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba
myć przed wyrzuceniem do
pojemnika lub worka na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce
zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu,
sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników lub worków.
– Segregowanie odpadów jest bardzo ważne – powiedział burmistrz
miasta Koła. - Wydział
Ochrony
Środowiska
i Rolnictwa dokłada starań, by wiedza o prawidłowej segregacji dotarła
do każdego mieszkańca.
Dlatego do Państwa domów co pewien czas trafiają ulotki informacyjne,
proszę z nich korzystać,
a w przypadku pytań można poradzić się
„u źródła” (Wydział
Ochrony
Środowiska
i Rolnictwa, ul. Mickiewicza 12, pok. nr 110, tel.
63/26 27 554).

` 7) bioodpady – nie są przyjmowane ponieważ Gmina zapewnia odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania,
` 8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne w ilości nie
przekraczającej 500 kg na nieruchomość na
rok kalendarzowy,
` 9) odpadów ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
` 10) odpadów z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
11) odpadów z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
` 12) chemikaliów (resztki farb, środki
ochrony roślin itp.).
` 13) odpadów niebezpiecznych.
Czas pracy PSZOK :
pn, wt, czw, pt: 7.00-15.00, śr: 7.00-17.00.

Od 26 marca br. do odwołania PSZOK pozostaje zamknięty.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
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Szykują się kolejne inwestycje drogowe w Kole

Do dokończenia budowa ulic Szymborskiej i Staffa
Wnioski o dofinansowanie budowy kolskich ulic Staffa i Szymborskiej zostały ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych
do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. To kolejna dobra wiadomość, jaką tuż przed świętami od wojewody
wielkopolskiego otrzymał kolski włodarz. Zgodnie z procedurą, lista musi zostać zatwierdzona przez premiera.

Na zdjęciu fragment ul. Szymborskiej w Kole

W

Kole
planowane
są dwa ważne zadania inwestycyjne: budowa nawierzchni drogi i kanalizacji deszczowej ulicy
L. Staffa oraz budowa drogi
ul. W. Szymborskiej wraz
z
budową
kanalizacji
deszczowej i oświetleniem ulicznym. Pierwsze
zadanie dotyczy budowy
II odcinka drogi gminnej ul. W. Szymborskiej
w Kole o długości 96 m.
I Etap został zrealizowany w roku 2019. Całe
zadanie obejmuje budowę ul. W. Szymborskiej
od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Słowackiego do skrzyżowania z drogą powiatową
ul. 3 Maja. Obecnie teren
ten posiada nieutwardzoną nawierzchnię. Ulica
W. Szymborskiej po zakończeniu budowy stanie
się łącznikiem pomiędzy

główną drogą dojazdową
do istniejącego osiedla
mieszkaniowego z zabudową jednorodzinną, wielorodzinną i usługową, ulicą
3 Maja a ulicą Słowackiego,
przy której zlokalizowany
jest park handlowy oraz
inne obiekty usługowe.
Zatem projektuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, ciągów pieszych
i ścieżek rowerowych.
Odcinek ten będzie również posiadał oświetlenie
uliczne. Kontynuacja budowy (realizacja II Etapu)
przyczyni się do znacznej
poprawy bezpieczeństwa
ruchu w tym obszarze miasta, odciąży również ulicę
H. Sienkiewicza. Całkowita wartość inwestycji:
461.889,76 zł. Zadanie zostało ujęte na liście zadań
gminnych rekomendowanych do dofinansowania
ze środków Funduszu Dróg

Samorządowych na rok
2020. Dofinansowanie wyniesie 50% kosztów inwestycji.
Drugim planowanym
zadaniem jest budowa nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej ulicy
L. Staffa. Gminna droga
nr 497535P ulica L. Staffa jest główną drogą dojazdową do istniejącego
osiedla
mieszkaniowego
z zabudową jednorodzinną,
wolnostojącą i szeregową,
do obiektów handlowych,
przychodni lekarskich oraz
do kościoła. Obecnie odcinki drogi przeznaczone
do przebudowy posiadają

cji deszczowej, chodników
obustronnych, zatok postojowych. Do wykonania pozostał jeszcze ciąg pieszo-rowerowy prawostronny
i sięgacz z I Etapu budowy ul. Staffa. Kontynuacja
budowy pozwoli na wykonanie utwardzonego ciągu
pomiędzy drogą powiatową
ul. Sienkiewicza a drogą
gminną - ul. G. Zapolskiej.
Całkowita wartość inwestycji: 1 629 513,19 zł. Zadanie
zostało ujęte na liście zadań
gminnych rekomendowanych do dofinansowania
ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych na rok
2020. Tutaj również dofinansowanie wyniesie 50%
kosztów zadania.
- Realizacja powyższych zadań pozwoli na poprawienie bezpieczeństwa
i estetyki znacznej części
miasta, podniesie komfort życia mieszkańców.
Bardzo liczę na powodzenie tych inwestycji. Program rządowy Fundusz
Dróg
Samorządowych
to znaczne wsparcie dla
samorządów w kwestii
budowy dróg. Myślimy
już o złożeniu wniosków
na budowę kolejnych dróg,
bowiem tego oczekują
mieszkańcy – przyznał kolski burmistrz dr Krzysztof
Witkowski.

nawierzchnię
tłuczniowo - żwirową. Projektuje
się uzyskanie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu przez wydzielenie
i wykonanie nowej nawierzchni jezdni, ciągów
pieszo-rowerowych i miejsc
postojowych
usytuowanych poza jezdnią. Ulica
L. Staffa będzie pełniła
także alternatywny dojazd
z głównej ulicy powiatowej
H. Sienkiewicza pośrednio przez ul. Zapolskiej
do drogi wojewódzkiej
ul. Dąbskiej pełniącej rolę
głównej drogi wylotowej
z miasta Koła. Zadanie
inwestycyjne
polegające
na budowie ulicy Staffa
w Kole zostało częściowo
zrealizowane ze środków
własnych gminy w roku
2016. Wykonano I etap
przebudowy tj. jezdnię
z zatokami parkingowymi
i ciąg pieszo-rowerowy
po lewej stronie - od zjazdu z powiatowej ulicy
H. Sienkiewicza do powiatowej ul. M. Konopnickiej
z wyłączeniem na tym odcinku sięgacza i ciągu pieszo-rowerowego po stronie
prawej. Projektowany obecnie II Etap, odcinek długości 360 m., to kontynuacja
budowy ul. Staffa od ul.
Konopnickiej do ul. G. Zapolskiej z budową kanaliza-

Do budżetu wróci 18 tys. zł
od byłego burmistrza
Zgodnie z obietnicą daną mieszkańcom miasta, kolski włodarz
dr Krzysztof Witkowski próbuje odzyskać środki, które zostały
utracone na skutek działania władz poprzedniej kadencji.

Z

godnie z kodeksem
pracy, od poprzedniego burmistrza można
było żądać maksymalnej kwoty jego 3-miesięcznego wynagrodzenia, a więc ok. 36.000
zł. Sprawa dotyczy wypłaconych świadczeń

zwolnionym
pracownikom (które pokrył
Urząd Miejski z tytułu
niezgodnych z prawem
działań
związanych
z rozwiązaniem z nimi
umów o pracę).
W dniu 31.01.2020 r.
została podpisana ugoda

z wcześniejszym włodarzem, gwarantująca
zwrot do miejskiej kasy
18 tys. zł. Z tej kwoty
10 tys. zł już zasiliło budżet, a brakujące 8 tys.
w myśl ugody, będzie
spłacane w ratach.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole

Wiosną miasto wypięknieje

Przybliżamy zasady realizacji świadczonych
przez ośrodek usług opiekuńczych

Ulica Grodzka
prawie gotowa

Z

uwagi na postępujące
starzenie się naszego
społeczeństwa, które jest
odzwierciedleniem procesu dotykającego cały kraj,
działamy aktywnie na rzecz
poszerzania
wachlarza
usług skierowanych właśnie dla seniorów. Wśród
nich znaczące miejsce zajmują usługi opiekuńcze
świadczone w miejscu zamieszkania osoby, która
takiego wsparcia oczekuje.
Najogólniej usługi opiekuńcze obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę
możliwości, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem.
Usługi przyznawane są
na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego
i zgromadzeniu wymaganej
przepisami prawa dokumentacji. Usługi świadczą
wykwalifikowane opiekunki zatrudniane przez MOPS
w Kole. Zasady i tryb przyznawania usług opiekuńczych określone są w Ustawie z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej oraz

doprecyzowane w Uchwale
Nr XLVIII/459/2017 Rady
Miejskiej w Kole z dnia
29 listopada 2017r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
i zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
oraz trybu ich pobierania.
Usługi opiekuńcze przyznawane są osobie, która
takiej pomocy wymaga,
w formie decyzji administracyjnej, w której określa
się zakres usług, ich termin
i wymiar oraz wysokość odpłatności za każdą godzinę
usług. Wysokość odpłatności ustalana jest indywidualnie, w zależności od
wysokości dochodu, jakim
dysponuje osoba lub rodzina ubiegająca się o usługi opiekuńcze, w oparciu
o procentową tabelę zawartą w wymienionej uchwale.
Dodatkowo, w szczególnie
uzasadnionych
przypadkach, można ubiegać się
o zwolnienie od ponoszenia
odpłatności za przyznane
usługi opiekuńcze, w całości lub w części.
Pragnę zapewnić, iż
pracownicy MOPS w Kole
w ramach pracy socjalnej

udzielają wszelkich informacji osobom zainteresowanym oraz niezwłocznie reagują na
wszystkie zgłoszenia,
również
telefoniczne,
o osobach lub rodzinach, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej. Każdy wniosek lub
zgłoszenie rozpatrywane
są indywidualnie, w celu
maksymalnego dostosowania i wykorzystania różnorodnych form
wsparcia, oczywiście w
ramach obowiązującego
prawa. Jesteśmy do dyspozycji
mieszkańców
w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku
do piątku, w godz.
od 7.30 do 15.30, w siedzibie głównej tj. w budynku przy ul. Stary Rynek 15, tel. 63 2721379,
e-mail mops@kolo.pl.
Świadczymy pomoc
w ramach obowiązujących przepisów prawa,
z szacunkiem i empatią
względem osób potrzebujących wsparcia, zapewniając poza fachową
pomocą, także dyskrecję.
Dyrektor MOPS w Kole
Urszula Karolczak

Samorządy mają nowy pomysł. Może lepszy?

Czy powstanie północna obwodnica?
Włodarze trzech samorządów – miejskiego, powiatowego i gminnego dołożą
wszelkich starań, by tak się stało… Choć niemiłym zaskoczeniem było pominięcie Ziemi Kolskiej w dofinansowaniu rządowym tej ważnej inwestycji, burmistrz, starosta i wójt wciąż widzą realne szanse dla powodzenia sprawy.

P

o podaniu do publicznej wiadomości listy
miast, które otrzymają
dofinansowanie do budowy obwodnicy, w Kole zawrzało. Naszego grodu nie
ujęto na liście. Tymczasem
burmistrz miasta, starosta
powiatu i wójt gminy, wierząc w deklarację wsparcia
przedsięwzięcia, jaką jesienią ubiegłego roku podczas jednodniowej wizyty
w Kole złożył premier
Mateusz Morawiecki, rozpoczęli
opracowywanie
niezbędnej dokumentacji.
– Premier dał nadzieję

na pozytywny finał naszych starań – przyznał
burmistrz miasta Koła
dr Krzysztof Witkowski.
Bez zewnętrznej pomocy
finansowej ciężko będzie
wyasygnować środki na tę
wielką, ale jakże potrzebną inwestycję… Wraz
z pozostałymi włodarzami
nie tracimy ducha. Działamy dalej. Mamy wspólny
cel. Znaleźliśmy nowe rozwiązanie.
W ocenie włodarza
brak Koła w programie
100 obwodnic nie przekreśla
naszych szans na realizację

zamierzeń. – Wybudujemy
obwodnicę
korzystając
z dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych
– stwierdza burmistrz miasta Koła. – Wiem, że pan
starosta jest po rozmowach z panem premierem.
To program przyjazny samorządom, szybszy w realizacji, dający możliwość
uzyskania dofinansowania
do 80% kosztów inwestycji. Myślimy, żeby zadanie etapować. Teraz wraz
z powiatem i gminą sporządzamy wymaganą dokumentację.

Niedługo zakończy się przebudowa ul. Grodzkiej w Kole. Zadanie zgodnie z planem powinno zostać zrealizowane do maja br. Przebudowa
152 m ulicy Grodzkiej była jedną z najbardziej
oczekiwanych społecznie inwestycji w mieście.
W tej zlokalizowanej na starówce drodze znajdują się ważne pod względem historycznym
obiekty. Każdego roku kilkakrotnie samorządowcy i obywatele składają tu kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków
w latach 1945 – 1956 w byłej siedzibie NKWD
i UB.

P

rzypomnijmy, że Gminie Miejskiej Koło została przyznana dotacja Wojewody Wielkopolskiego z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Grodzkiej. Całkowity koszt inwestycji to 918.118,60
zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
wyniosło 459.059,00 zł. W ramach zadania planowana była
rozbiórka istniejącej, zdegradowanej nawierzchni jezdni,
krawężników, chodników, budowa kanalizacji deszczowej i przykanalików, budowa nawierzchni jezdni z kostki
granitowej obustronnie zabudowanej krawężnikiem betonowym, budowa chodników z kostki betonowej, zjazdów
indywidualnych z kostki betonowej starobruk.
Na ten rok miasto znalazło się na liście do dofinansowania skończenia budowy ulic W. Szymborskiej i L. Staffa. Lista czeka na podpis premiera.
W roku bieżącym burmistrz planuje złożyć wnioski na
budowę ulic: Wiatracznej i Przesmyk. – Zdaję sobie sprawę, że w naszym mieście jest jeszcze wiele ulic do zakończenia. Obiecuję Państwu, że sukcesywnie będziemy budować kolskie ulice – powiedział włodarz.
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Zadbamy o królewską siedzibę

Kolski burmistrz „przyjrzał się” XVII-wiecznej farze…

Dotacja 200 tys. zł
na remont zamku!

Promocja 12. numeru „Rocznika Kolskiego”

Koło znalazło się na liście do dofinansowania przez Ministerstwo Kultury, z programu
"Ochrona zabytków", remontu ściany północnej
ruin zamku. Dotacja wynosi 200.000 zł! Radni
na ostatniej sesji zabezpieczyli w budżecie drugą
połowę kosztów zadania – czyli 200 tys. zł. oraz
125 tys. zł na dokumentację projektową.

D

ofinansowanie
pozwoli rozpocząć prace przy naszym zabytku.
Najważniejsze jest zabezpieczenie warowni przed
dalszą dewastacją. Nikt
wcześniej o to nie zadbał. Zabezpieczenie ruin uważam za swój obowiązek
– powiedział Burmistrz
Miasta Koła dr Krzysztof
Witkowski. – Skoro mamy
taką sposobność i udało
nam się pozyskać środki,
musimy zatroszczyć się
o zabytek. Prace związane z zabezpieczeniem

zamku będą podzielone
na trzy lub cztery roczne
etapy, więc zajmą ok. 3-4
lat. Kolejnym krokiem
będzie rewitalizacja, która pozwoli przystosować
obiekt dla zwiedzających.
Wierzę, że uda nam się
„przywrócić świetność”
królewskiej
siedzibie...
Ministerstwo dało bardzo
krótki termin na uzyskanie pozwolenia na budowę
i wyłonienie wykonawcy
tych robót, ale mam nadzieję, że zdążymy…

Co z kolskimi milusińskimi?

Rodzice chcą wiedzieć, kiedy
przybędzie miejsc w żłobku
Choć każda mama dałaby wszystko, by móc samodzielnie opiekować się swoimi pociechami, nie
zawsze jest to możliwe, a miejsc w żłobku nie wystarcza, by pod tym względem zaspokoić lokalne
potrzeby.

D

latego burmistrz wziął
pod rozwagę problem,
jak zwiększyć ilość miejsc
w kolskim żłobku. Obecnie
pomysły są dwa. Pierwszy zakłada wybudowanie
nowego obiektu, a drugi,
przeniesienie kadry i podopiecznych
Przedszkola
nr 6 do budynku Szkoły Podstawowej nr 5,

a w obecnej siedzibie żłobka przeznaczenie na opiekę
i pielęgnację maluszków
obu pięter. Na razie są to
tylko rozważania… Nie
chcemy dawać złudnych
nadziei, ani tym bardziej
„straszyć” planami. Informujemy tylko, że temat jest
ważny i trzeba będzie coś
zdecydować…

Dwunasty numer periodyku „Rocznik Kolski” ukazał się drukiem. Publikacja będąca dziełem czterech wydawców: Miejskiego Domu Kultury, Muzeum
Technik Ceramicznych, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, wspartych wiedzą i pracą
naukowców, historyków, regionalistów, badaczy amatorów i pasjonatów, ukazała się nakładem 200 egzemplarzy i jest do nabycia w instytucjach kultury.
Jednym z autorów jest burmistrz miasta Koła dr Krzysztof Witkowski, który
zamieścił pracę zatytułowaną „Inwentarz kolskiego kościoła farnego z 1688 r.”.

C

zasopismo
regionalistyczne odnosi się
do przeszłości jak i wydarzeń bieżących w regionie.
W każdym kolejnym roczniku publikuje coraz więcej autorów, co dowodzi,
że wiele jest jeszcze nieodkrytych tajemnic przeszłości. Nikt nie otrzymuje
honorarium, a periodyk
finansują sponsorzy świadomi dobrodziejstw wydawnictwa. Komitet redakcyjny pisma stanowią:
Aleksandra
Kowalska,
Tomasz Nuszkiewicz, Sławomira Królak, Kazimierz
Kasperkiewicz, Mariusz
Kaszyński, Grzegorz Mokrzycki, Radomir Piorun,
Aleksander Krzysztof Sitnik i Piotr Wąsowicz.
Promocja
publikacji
w kolskim ratuszu była
okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym w jej powstanie.
„Rocznik Kolski” z założenia odnosi się do dziejów Ziemi Kolskiej, budując tożsamość i rozwijając
świadomość
wspólnych
korzeni i teraźniejszości.
Przez lata periodyk zmieniał się, zwłaszcza edytorsko, ale tylko z korzyścią
dla czasopisma. W obecnym pojawiło się 13 artykułów, reprezentujących
różną tematykę i rozpiętość
chronologiczną, autorstwa:

Burmistrza Miasta Koła dra
Krzysztofa Witkowskiego,
Kazimierza
Kasperkiewicza, Piotra Wąsowicza,
Bożeny
Gronert-Ubych,
Jacka Skryckiego, Bartosza
Kiełbasy, Marcina Nowackiego, o. Aleksandra Sitnika, Urszuli Pękacz, Jadwigi
Świgoniak, Wiktorii Słodzińskiej. Numer zamykają opracowania: Kalendarium wydarzeń Ewarysta
Jaśkowskiego i Nowości
regionalistyczne przygotowane przez Tomasza Nuszkiewicza, który zastąpił
p. Kazimierza Kasperkiewicza i od bieżącego numeru prowadzi tę rubrykę.

Podczas promocji obecni zostali poinformowani
o uhonorowaniu p. Piotra
Gołdyna Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Niespodzianką było przybycie
p. Dariusza Matysiaka, Honorowego Obywatela Miasta Koła, który dzięki p.
Urszuli Pękacz stał się bohaterem jednego z artykułów „Rocznika Kolskiego”.
Wręczył autorce kwiaty
i z żartem przyznał, że jest
jedyną żyjącą postacią,
która znalazła się na kartach periodyku…
Zachęcamy do lektury!
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Nieoficjalna wizyta ambasadora Mołdawii w Kole

Synagoga, teatr, przystań wioślarska…

Wspominał rodaka spoczywającego Dawne kolskie
na kolskiej nekropolii
widokówki trafiły
Na trasie podróży Iurie Bodruga - Ambasadora Republiki Mołdawii w Polsce znalazło się Koło. Dyplomata dotrzymał danego niegdyś słowa i odwiedził
grób spoczywającego na naszym Cmentarzu Wojennym poległego w walkach
o wyzwolenie miasta Analotija Kobyliańskiego.

A

mbasador,
ciepło
przyjęty przez miejscowe władze, przybył
na kolski Cmentarz Wojenny
z dwoma bukietami kwiatów.
Wiązanki złożył na grobie
poległego żołnierza. Zapalił
także znicze na nekropolii
lotników polskich poległych
w czasie lotu bojowego
nad Kołem we wrześniu
1939 r oraz przy pomniku
pamięci żołnierzy I Frontu Białoruskiego Armii
Radzieckiej.
Następnie
zwiedził ratusz, obejrzał
stałą ekspozycję Muzeum
Technik
Ceramicznych
na poddaszu ratusza „Fajans kolski - formy, dekoracje, techniki zdobnicze”.
W czasie krótkiego pobytu
w Kole wiele się dowiedział o mieście, legendach i faktach związanych
z jego powstaniem. Na
tym zakończyła się nieoficjalna wizyta ambasadora
w Kole, w której, oprócz
Sekretarza Miasta Moniki Ciesielskiej i dyrektora
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Tomasza
Nuszkiewicza, udział wzięli
także przedstawiciele Stowarzyszenia
Współpracy
Międzynarodowej „Koło-

wrotek” i Stowarzyszenia
Przyjaciół Miasta Koła
nad Wartą.
Z krótkim pobytem dyplomaty w naszym mieście
związana jest ciekawa historia. Na Cmentarzu Wojennym w Kole spoczywa poległy w walkach o wyzwolenie
miasta Analotij Kobyliański,
którego grób po trzech dekadach poszukiwań odnalazła
i odwiedziła matka Lidia.
W 1977 roku zjawiły się
w Zakładzie Kamieniarskim Kazimierza Starosty
(ojca pań Gołdych i Brzoskiej) dwie kobiety. Jedna
z kobiet była matką żołnierza i przyszła zamówić tabliczkę na grób syna. Przybyła z ówczesnego Związku
Radzieckiego, z Republiki
Mołdawii. Matka przez
30 lat przez Polski Czerwony Krzyż szukała Anatolija, wierząc, że pozostał
przy życiu. Kiedy powzięła
informację o miejscu jego
spoczynku,
zapragnęła
„dotknąć kawałka ziemi”,
gdzie złożono jej 19-letniego, ukochanego jedynaka.
Zamówiła płytę upamiętniającą miejsce ostatniego spoczynku syna, która została zamontowana

na środku zbiorowej kwatery (mogiła nr 13). Lidia
Kobyliańska
odwiedziła
grób swego syna jeszcze
dwukrotnie. Po latach cmentarz przeszedł renowację,
a tabliczka w czasie remontu zaginęła. Nazwisko
żołnierza nie zachowało
się na pomniku. Po długich
staraniach radnej miejskiej
Teresy Brzoskiej, Anatolij
został wpisany do ewidencji
poległych. Zorganizowana
została uroczystość odsłonięcia repliki zaginionej
płyty oraz okolicznościowa
wystawa „Serce matki”.
Radna miejska Teresa Brzoska uczestnicząc
w ubiegłym roku w obchodach Dnia Niepodległości
Białorusi opowiedziała tę
piękną historię i wręczyła
zdjęcia z wystawy „Serce
Matki” Ambasadorowi Republiki Mołdawii. Dyplomata zapewnił, że będąc
w Kole, odwiedzi grób swego rodaka. Dotrzymał słowa. Kolski włodarz, radna
Teresa Brzoska oraz Stowarzyszenia
Współpracy
Międzynarodowej „Kołowrotek” planują zaprosić
rodzinę poległego żołnierza
do Koła.

do muzeum

Dzięki propozycji burmistrza dra Krzysztofa
Witkowskiego i decyzji Rady Miejskiej, dawne
widokówki naszego miasta powiększyły zasoby
kolskiego muzeum. Gromadzona i nabywana
w kraju i zagranicą przez kilkanaście lat przez
Pana Roberta Krysztofowicza kolekcja 197
pocztówek została zakupiona za dotację celową
dla muzeum z budżetu miasta. Unikalny zbiór
zawierający historię Koła na kartach pocztowych składa się z oryginalnych widokówek wydawanych od początku do połowy XX wieku.

Z

biór zawiera bardzo
cenne pocztówki, niektóre z nich warte są 500,
a nawet 800 zł za sztukę.
- Dla badacza przeszłości
widokówki są niezwykle
ważne jako źródło wiedzy
o przemianach architektury, zabudowy, a także
życia społecznego. Można
je porównać do zwierciadła, w którym możemy
zobaczyć jak dawniej
wyglądało nasze miasto.
Ze względu na ich bogactwo ikonograficzne stają
się cennymi dokumentami. Ale również ukazują nam niejednokrotnie
rąbek życia ówczesnych
mieszkańców - i to jest
w nich fascynujące. Fotografie znajdujące się
na pocztówkach pokazują nam miejsca, które
do dzisiaj już się nie zachowały - synagogi, teatr
miejski, kolskie mosty,
przystań
wioślarską.
Oprócz tego na ich odwrocie znajdują się pisane
ręcznie teksty korespondencji, pieczęcie i znaczki
pocztowe. Zależało mi na
tym, aby kolskie pocztów-

ki znalazły się w jednym
miejscu. Uważam, że muzeum jest odpowiednie,
by o nie zadbać i udostępnić je zainteresowanym
dziejami naszego miasta,
tym bardziej, że posiada już w swoich zbiorach
kilkanaście takich dawnych widokówek - stwierdził burmistrz dr Krzysztof Witkowski. Serdeczne
podziękowania władzom
miasta za dbałość o dziedzictwo kulturowe i sfinansowanie zakupu kolekcji
składa dyrektor Muzeum
Technik
Ceramicznych
w Kole Tomasz Nuszkiewicz. Dla zilustrowania jak
interesujące są widokówki
dawnego Koła, prezentujemy jedną z nich. Możemy
na niej zobaczyć kamieniczki obecnej ul. Mickiewicza (wtedy nosiła nazwę
ul. Kaliska) - naprzeciwko
kolskiej fary, sprzed ponad
stu lat. Ciekawostką jest
nieistniejący już dom z facjatką, który widzimy po
prawej stronie i wieżyczka
na jednej z kamienic pośrodku.
Źródło: Muzeum Technik
Ceramicznych w Kole
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Będzie to wielka inwestycja w mieście

Wkrótce PSZOK zostanie „wyprowadzony”
z centrum Koła…

P

o ocenie formalnej
wniosku nasze miasto
znalazło się (na pierwszej
pozycji) na liście podstawowej do dofinansowania
budowy Punktu Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Jeśli pozytywnie zakończy się
ocena merytoryczna, dofinansowanie ze środków
Narodowego
Funduszu

Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
ze środków Unii Europejskiej Programu Infrastruktura i Środowisko,
wyniesie 1 341 521,00 zł.

Całość zadania opiewa
na: 1 941 259,80 zł.
Burmistrz Krzysztof
Witkowski i radni doskonale zdają sobie sprawę
z uciążliwości dla mieszkańców, które związane
są z obecną lokalizacją
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
na osiedlu Płaszczyzna.
Dlatego też kolski samorząd zaplanował budowę
nowego punktu w innym
miejscu, poza osiedlami
mieszkalnymi, na ul. Zakładowej. Miasto Koło
złożyło do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wniosek na dofinansowanie realizacji tego zadania.
Wynik konkursu przeszedł
oczekiwania
samorządowców. – Jestem dumny
z osiągniętej w rankingu
pozycji, dowiedziałem się
o naszym lokalnym „sukcesie” tuż przed świętami,
co wziąłem za dobrą passę
dla inwestycji – przyznał
burmistrz Koła Krzysztof

Witkowski. – Wiele jest
w mieście spraw pilnych,
ale zmianę lokalizacji
PSZOK-u od początku
traktowałem
priorytetowo. Spodziewam się,
że najbardziej zadowoleni z przedsięwzięcia
będą mieszkańcy osiedla
Płaszczyzna, którym poprawi się jakość życia.
Ale pragnę też przypomnieć, że celem zadania
jest zmniejszenie ilości
odpadów komunalnych
podlegających
składowaniu, poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym
w szczególności poprzez
zapewnienie
właściwej
infrastruktury do zagospodarowania odpadów,
a realizacja projektu jest
niezbędnym czynnikiem
wpływającym na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych
gminy miejskiej.
Budowa PSZOK-u planowana jest do realizacji
w latach 2020-2021.

Koło i lokalni przedsiębiorcy na Targach

Promocja w Poznaniu i we Wrocławiu
Miasto sięgnęło po niestosowaną dotąd na tak
wielką skalę formę promocji – uczestniczyło
w Międzynarodowych Targach Budownictwa
BUDMA w Poznaniu, Tour Salon - Targach Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu
oraz Międzynarodowych Targach Turystyki
i Czasu Wolnego we Wrocławiu.

W

szystko w ramach
realizacji projektu
unijnego pt.: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu
Wielkopolskiego poprzez
działania
prowadzone
w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło”, wartego
przeszło 1 mln 700 tys. zł,
służącego promocji lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw.
Na miejskim stoisku
targowym, w miejscu promocji producentów i dystrybutorów nowoczesnych
technologii i materiałów

budowlanych zaprezentowały swoją bogatą ofertę
3 lokalne przedsiębiorstwa:
MK STELLA Konrad Marek, F.H.U.P. „SZABELSKI” Tadeusz Szabelski
oraz Pracownia Projektowa
Krzysztof Broż. Lokalne
firmy promowali m.in. obaj
kolscy włodarze – burmistrz dr Krzysztof Witkowski oraz zastępca burmistrza Lech Brzeziński.
– Po raz pierwszy biorę
udział w takiej inicjatywie, to wartościowe doświadczenie – powiedział
burmistrz dr Krzysztof
Witkowski. Przedsięwzię-

cie ma służyć promocji
lokalnych i regionalnych
przedsiębiorstw (małych
i średnich), co przełoży się
bezpośrednio na promocję
Koła i całego regionu Wielkopolski.

Z kolei na targach
z branży turystycznej
zaprezentowali
swoją
ofertę: „BIAŁY FORTEPIAN” Luiza Pinkowska,
Pola Paulina Mazurkiewicz - Hotel MAZUREK

oraz Czajnik Coffee & Tea
Oriental Piotr Gołębski.
Udział w poznańskich
i wrocławskich targach
otworzył naszym przedsiębiorcom nowe ścieżki…
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2020 roku oraz kształtowania
się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).
` 9. Informacja o zaawansowaniu
wykonania budżetu miasta za III
kwartały 2020 roku w tym
wykonanie planu finansowego
wg poszczególnych zadań majątkowych.
` 10.
Analiza
projektu
uchwały, w zakresie wysokości stawek podatków lokalnych na 2021 rok.
` 11. Prace nad projektem budżetu miasta Koła
na 2021 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne:

Z DZIAŁ ALNOŚCI R ADY MIE JSK IE J
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

K

omisja Budżetu i Finansów jest jedną z najważniejszych komisji stałych
Rady Miejskiej. Do jej zadań
należą:
` 1. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2019
rok.
` 2. Analiza materiałów pod
obrady rady.
` 3.
Analiza
sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych miasta

` 6. Informacja o ulgach
i umorzeniach podatkowych
udzielonych przez burmistrza
w 2019 roku.
` 7. Analiza informacji
o wynikach ekonomiczno-finansowych spółek, w których Gmina Miejska Koło
jest
100%
udziałowcem
– za 2019 rok.
` 8. Analiza informacji Burmistrza Miasta Koła z wykonania budżetu za I półrocze

za 2019 rok.
` 4. Analiza sprawozdania
burmistrza z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdania finansowego, informacji
o stanie mienia komunalnego
miasta i wypracowanie stanowiska komisji w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.
` 5.
Analiza
Raportu
o stanie Gminy Miejskiej
Koło za 2019 rok.

` 1) zapoznanie się z opiniami i wnioskami do projektu
budżetu na 2021 rok komisji stałych Rady Miejskiej
w Kole,
` 2) wypracowanie opinii
i wniosków do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawienie ich Burmistrzowi
Miasta Koła.
` 12. Opracowanie planu
pracy komisji na 2021 rok.
` 13. Rozpatrywanie wszelkich spraw związanych z budżetem i gospodarką finansową miasta.
` 14. Wykonywanie innych
zadań zleconych przez radę.

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów

Adrian Król
Przewodniczący

Ewa
Baryła

Już nie sesja, a e-sesja
W kolskiej radzie nowość! Posiedzenia, za sprawą zakupu profesjonalnego, dostosowanego
do aktualnych przepisów prawa oprogramowania dla jednostek samorządowych, mają charakter e-sesji!

Marcin
Janiak

Sebastian
Kuty

Punkt Obsługi Mieszkańca:
Tel.: 63 27 20 810; 27 22 311
Fax: 63 27 22 984
E-mail: um@kolo.pl

Tomasz
Sobolewski

Urszula
Pękacz

Zmiany w Klubie Radnych „Zjednoczona Prawica”
Zupełnie niespodziewanie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kole, wiceprzewodniczący Mariusz Budny złożył rezygnację z przynależności do Klubu Radnych „Zjednoczona Prawica” jednocześnie wyrażając chęć wstąpienia
do klubu „Porozumienie dla Koła”.

T

E-sesje zastąpiły dotychczasowy, tradycyjny – czyli „papierowy” sposób przygotowania i prowadzenia obrad. Korzyści z takiego rozwiązania jest wiele.
Najważniejszy
argument to oszczędności w samorządzie i ochrona środowiska. Dla radnych sprawniejszy dostęp
do wszelkich materiałów. Dla mieszkańca, większa transparentność i przejrzystość oraz łatwiejszy
wgląd w pracę organu uchwałodawczego. System
zapewnia także realizowaną przez urząd bezpośrednią transmisję obrad, pokazuje wyniki głosowań,
a po sesji umożliwia przejrzenie uchwał, protokołów, dokumentów.
Zapraszamy do korzystania z portalu mieszkańca. Znajduje się na stronie internetowej www.kolo.pl
w zakładce Rada Miejska.

Ewa
Lewicka

a zaskakująca dla gremium
decyzja spotkała się z wielkim zadowoleniem burmistrza
Krzysztofa
Witkowskiego.
– Jestem pewien, że „Porozumienie dla Koła” wiele zyska, przyjmując w swe szeregi doświadczonego radnego,
obeznanego z zagadnieniami
samorządowymi – stwierdził
włodarz. - Merytoryka i szeroka wiedza pana wiceprzewodniczącego wesprą klub
w pracy na rzecz miasta
i mieszkańców.
Aprobatę wyraził także
szefujący klubowi Mariusz Hanefeld. – Innych, niezrzeszonych radnych, także zapraszamy w nasze szeregi – zachęcał.
To nie koniec niespodzianek… Ze „Zjednoczonej Prawicy” wystąpił także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Artur Szafrański, starając się
radnym niezrzeszonym, oraz…
Halina Musiałek!
Artur Szafrański swoją
decyzję wyjaśnił następująco:
Pragnę zaznaczyć, że moja rezygnacja nie ma nic wspólnego z trudnościami w relacjach
z kimkolwiek z radnych należących do Klubu „Zjednoczona Prawica”. Decyzja została
podjęta w oparciu o uzyskanie
pełnej niezależności w pełnie-

Mariusz
Budny

niu mandatu radnego. Jednocześnie dziękuję koleżankom
i kolegom z klubu za dotychczasową współpracę.
W tej sytuacji Klub „Porozumienie dla Koła” posiada
większość, czyli 11 członków,
Klub „Zjednoczona Prawica”
zrzesza 5 radnych, Klub „Niezależni” 3, a 2 radnych pozostaje bez przynależności klubowej
(Artur Szafrański i Halina Musiałek).

Halina
Musiałek

Artur
Szafrański

www.kolo.pl

Oficjalny Serwis Internetowy Miasta Koła

www.bip.kolo.pl

Strona podmiotowa BIP UM w Kole
MOJEMIASTOKOLO

Korespondencję należy kierować
na adres: Urząd Miejski w Kole,
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

