
nakład - 6 000 egz.

Zapraszamy  
na stronę

internetową  
www.kolo.pl

Przed nami rozwój 
miasta oraz stabilizacja 
i obniżka cen ciepła

Odchodzimy od węgla.  
Przyszłość należy do odnawialnych źródeł energii 

Informujemy Państwa, że rozpoczęło się wier-
cenie odwiertu geotermalnego Koło GT-2 na te-
renie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej  
Sp. z o.o. w Kole. Prezes Spółki Przemysław Sta-
siak wraz z Burmistrzem Miasta Koła Krzysz-
tofem Witkowskim i Wiceprezesem Zarządu 
Exalo Drilling SA Jackiem Stepkiem dali sygnał 
do rozpoczęcia pracy. Wiertło już drąży ziemię, 
a każdy kolejny dzień przybliża nas do celu – 
uruchomienia Kolskiej Geotermii!

 f DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU  
NA STR. 3

Odwiert geotermalny GT-2 w Kole. Widok z lotu ptaka
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Stolica powiatu kolskiego pozostała bez dofinanso-
wania z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samo-
rządowych!

Z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład miasto Koło 
otrzymało 3.147.660,36 zł dotacji na budowę boisk sportowych wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz 490.286,89 zł na budowę 
kanalizacji deszczowej na Starym Mieście. Teraz czekamy na decyzje dotyczące 
naszych wniosków złożonych do II edycji programu.

Zakończyła się budowa ulicy Boguszynieckiej. Teraz jej nawierzchnię stanowi 
kostka betonowa brukowa. Wartość robót wyniosła 790.495,92 zł. 

M iasto Koło, największe 
w powiecie kolskim 

- jako jedyne - nie otrzymało 
dofinansowania z rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg 
Samorządowych na budowę 
pierwszej części ulicy Różanej. 
Planowana inwestycja jest waż-
na dla mieszkańców, gdyż bez 
jej budowy nie można przy-
stąpić do dokończenia innej 
ulicy w tej części miasta - Bo-
guszynieckiej. Co więcej, in-
westycja jest równie ważna dla 
znajdującej się tam firmy Wo-
od-Mizer Industries Sp. z o.o., 
która planowała rozbudowę 
przedsiębiorstwa. By wspomóc 
przedsiębiorcę, miejska spółka 
MZWiK zamierzała w tym re-
jonie wybudować kanalizację. 

- Jestem zbulwersowany 
wynikami naboru, gdzie po-
mija się największe miasto po-
wiatu. Złożyliśmy tylko jeden 
wniosek i jako jedyna gmina 
z powiatu kolskiego nie otrzy-
maliśmy środków. Ja i zapewne 
mieszkańcy, czujemy się jako 
„Ci gorsi”. Odmawia nam się 
szans na lepsze jutro, a prze-
cież rozwój miejscowych firm 
powinien leżeć na sercu, cho-
ciażby Panu posłowi Leszkowi 
Galembie. W tym kontekście 
jestem pełen obaw o podział 
środków w drugim naborze 
wniosków z Polskiego Ładu. 
Na szczeblu samorządowym 
polityka nie powinna mieć 
miejsca – powiedział Krzysz-
tof Witkowski, burmistrz mia-
sta Koła.

Wróćmy pamięcią do nie-
odległej przeszłości…

Kiedy w czerwcu 2020 r.  
uroczyście oddawana była 
ulica Nagórna, Prezes Zarzą-
du Wood-Mizer Industries  

R ządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwesty-

cji Strategicznych ma na celu 
zwiększenie skali inwestycji 
publicznych przez bezzwrot-
ne dofinansowanie inwestycji 
realizowanych przez samorzą-
dy. Program realizowany jest 
poprzez promesy inwestycyjne 
udzielane przez BGK. 

Nie ma jeszcze rozstrzy-
gnięć w sprawie złożonych 
wniosków w ramach II edy-
cji. Te środki zewnętrzne 
mogłyby znacząco wspo-
móc rozwój miasta. Zabie-
gamy o dofinansowanie 
zadań: budowa dróg - ulic 
Krętej, Jaśminowej i Różanej 
w Kole - kwota wnioskowa-
nych środków: 3.895.000,00 zł;  

D o niedawna ta droga 
gruntowa, wyłożona 

w części płytami betonowy-
mi, stwarzała utrudnienia 
mieszkańcom tego rejonu 
miasta. Pod koniec ubiegłe-
go roku zakończyły się prace 
związane z budową kanali-
zacji deszczowej. Obecnie 
dobiegły końca roboty bu-
dowlane wykonywane przez 
MK Stella – powstała jezd-
nia i zjazdy do posesji. 

Ten 245-metrowy odci-
nek drogi poprawił dojazd do 
posesji naszym mieszkańcom 
i usprawnił komunikację na 
tym obszarze.

Na razie nie będzie  
budowy ul. Różanej w Kole

Czy i ile otrzymamy w ramach II edycji programu?

Ulica Boguszyniecka gotowa

Pomimo planów i oczekiwań

Miasto Koło złożyło trzy wnioski o dofinansowanie z Polskiego Ładu

Komunikacja usprawniona, mieszkańcy zadowoleni

sp. z o.o. w Kole Robert Bagiń-
ski powiedział: Jako codzien-
ni użytkownicy tej drogi je-
steśmy szczęśliwi. Ta droga 
wprowadziła firmę Wood-
-Mizer w XXI wiek. W pew-
nej mierze dzięki tej drodze 
firma może dalej się rozwijać. 
W lipcu rozpocznie się roz-
budowa zakładu, będziemy 
stawiać kolejną halę, stwo-
rzymy kolejne miejsca pracy. 
Inwestycje jak ta pomagają 
przedsiębiorcom. 

Już w styczniu 2021 r. 
Firma Wood-Mizer darowa-
ła miastu kwotę 54.000 zł na 
aktualizację dokumentacji 
technicznej na budowę ulicy 
Różanej. Włodarz z prezesem 
przyznali wówczas, iż budowa 
tej drogi jest niezwykle waż-
nym zadaniem ze względu na 
rozwój miasta i nowe miejsca 
pracy. Ul. Różana skomunikuje 
tę część miasta z ul. Nagórną 
i pozwoli na rozwój przedsię-
biorstwa Wood-Mizer. Firma, 
na działce położonej przy dro-
dze, planuje bowiem budowę 
hali o powierzchni 5.000 m.kw. 
Umożliwi to spółce rozwój 
możliwości produkcyjnych 
i magazynowych, a tym samym 
zwiększanie zatrudnienia.

Brak dofinansowania 
wstrzymuje inwestycję...

- Nie należę do osób, które 
jak stwierdził Pan Poseł Ga-
lemba, „rozpaczają” albo „ob-
rażają się”, dlatego informuję 
Państwa, że walczę o interesy 
miasta i zawsze będę to czynił 
w myśl zasady: Dobro miesz-
kańców jest najważniejsze; na 
ulicę Różaną złożyliśmy wnio-
sek do II edycji Polskiego Ładu 
– zakończył włodarz.

budowa sieci kanalizacji 
deszczowej na Starym Mie-
ście w Kole - etap II - kwota 
wnioskowanych środków: 
2.975.000,00 zł oraz rewitali-
zacja Parku 600-lecia - kwo-

ta wnioskowanych środków: 
9.090.000,00 zł.

- Liczę na pozytywne roz-
strzygnięcia, gdyż te zadania 
są naszemu miastu bardzo po-
trzebne – wyjaśnił włodarz.
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Droga wewnętrzna  
wyremontowana

Zniknęła trylinka - na rzecz no-
wej nawierzchni jezdni z kostki 

betonowej bezfazowej i chodnika. 
Przebudowany został kolektor ka-
nalizacji deszczowej. Powstanie 
trawnik. Inwestycję prowadziło 
przedsiębiorstwo MK Stella. War-
tość umowy opiewała na kwotę 
394.224,90 zł.

Zakończył się remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na 
działce nr 23/16 w rejonie ulic Wojciechowskiego – Broniew-
skiego w Kole w ramach realizacji „Miejskiego programu bu-
dowy i remontów dróg osiedlowych i parkingów”.

Sprawdź, na jakie cele pozyskaliśmy środki:
https://www.kolo.pl/strona/167/podsumowanie-pozyskanych-
-srodkow-zewnetrznych

„Miejski programu budowy 
i remontów dróg osiedlowych i par-
kingów” zakłada przeprowadzenie 
szeregu inwestycji na drogach we-
wnętrznych, które dla mieszkań-
ców codziennie z nich korzystają-
cych, są nie mniej ważne niż drogi 
wyższych kategorii.

W ramach „Miejskiego programu budowy i remontów dróg 
osiedlowych i parkingów”

Dzień rozpoczęcia wiercenia 
był okazją do prezentacji 

najnowocześniejszego w Pol-
sce urządzenia wiertniczego 
zastosowanego przez wyko-
nawcę, czyli Exalo Drilling SA. 
W konferencji zorganizowanej 
w ratuszu udział wzięły osoby 
zaangażowane w przedsięwzię-
cie oraz przedstawiciele samo-
rządów planujących wiercenie 
otworów geotermalnych. Exalo 
Drilling SA jest jednym z wio-
dących przedsiębiorstw z sekto-
ra wierceń lądowych w Europie 
środkowo-wschodniej. Zatem 
naszą inwestycję powierzyliśmy 
firmie o ponad 70-letnim mię-
dzynarodowym doświadczeniu 
w zakresie inżynierii odwier-
tów. Zastosowane w Kole certy-
fikowane urządzenie wiertnicze 
jest dostosowane do warun-
ków miejskich – zajmuje małą 
powierzchnię, posiada niski 
maszt, jest zautomatyzowane, 
gwarantuje wysoki poziom bez-
pieczeństwa, ma niski poziom 
emisji hałasu. 

- W naszym mieście nie my-
ślimy tylko o historii, ale przede 
wszystkim o przyszłości, czego 
wyrazem jest postępujący pro-
jekt geotermalny – powiedział 
burmistrz Krzysztof Witkowski. 
- Za nami już ponad połowa drogi 
do celu, rozpoczęło się wierce-
nie drugiego otworu, pozostaje 
budowa ciepłowni geotermalnej. 
W połowie roku 2023 projekt bę-
dzie gotowy. Ten okres nazywam 
walką z czasem. Wszyscy widzi-
my, co dzieje się z ceną praw do 
emisji CO2, z ceną i dostępnością 
węgla. Dlatego spieszymy się 
z zakończeniem inwestycji, aby 
zachować dla lokalnego odbiory 

stabilną cenę ciepła. Uzyskamy 
niezależność energetyczną. Przy-
szłość należy do odnawialnych 
źródeł energii.

Prezes Spółki Przemysław 
Stasiak odniósł się do kosztów 
oraz realizacji inwestycji: Tania 
eksploatacja zrekompensuje nam 
kapitał włożony w uruchomienie 
geotermii. Do miejsca, w którym 
jesteśmy, doprowadziła nas deter-
minacja, konsekwentne działanie, 
ciągłe poszerzanie wiedzy i to, co 
bardzo ważne - zlecenie wykona-
nia zadania profesjonalistom. 

Przypomnijmy, że wykonaw-
cą odwiertu geotermalnego Koło 
GT-2 jest firma Exalo Drilling 
S.A., która w ramach umowy opie-
wającej na kwotę 21 707 870,25 zł  
brutto wykona odwiert, prze-
prowadzi szereg badań hydro-
geologicznych, geofizycznych 
i laboratoryjnych oraz opracuje 
dokumentację wiertniczą. Spół-
ka MZEC podpisała Umowę 
z NFOŚiGW na dofinansowanie 
budowy ciepłowni wraz z drugim 
odwiertem oraz budowę ruro-
ciągu geotermalnego na kwotę  
15 095 620,86 zł netto (wartość 
całej inwestycji - 37 274 065,26 zł 
brutto). 

Po zakończeniu prezentacji 
i obejrzeniu urządzenia wiertni-
czego, goście, już na placu przy 
Spółce, byli świadkami uroczy-
stej chwili. Gestem podniesionej 
dłoni kolski włodarz dał sygnał 
do uruchomienia wiertni. Świder 
przebił ziemię. Dojdzie do głębo-
kości 3050 m., do pokładów jury 
dolnej, gdzie temperatura praw-
dopodobnie wyniesie ok. 90 st. 
C. – Życzymy, by otwór był pełen 
gorącej wody, z której będziecie 
długo korzystać – mówili goście.

Grosze wrzucone do otworu w ziemi 
mają przynieść pomyślność inwestycji



4 GŁOS Z RATUSZA

Burmistrz Miasta Koła przypomina o trwającym naborze wniosków o udziele-
nie dotacji na realizację inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania 
na ekologiczne źródło ciepła. Z dotacji może skorzystać każdy mieszkaniec Koła 
chcący pozbyć się tak zwanego „śmieciucha”, a tym samym przyczynić się do po-
prawy jakości powietrza w naszym mieście.

W nioski przyjmowane 
będą do 15 paździer-

nika 2022 r. Kwalifikacja 
odbywać się będzie na pod-
stawie posiadanego źródła 
ciepła przeznaczonego do 
likwidacji. Osoby chcące 
skorzystać z dofinansowania 
na ogrzewanie gazowe lub 
podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej mogą uzyskać 
dofinansowanie 50 procent 
łącznej wartości poniesionych 
kosztów, lecz nie więcej niż 
8 000zł natomiast pozostałe 
proekologiczne źródła ciepła 
50 procent łącznej wartości 
poniesionych kosztów, lecz 
nie więcej niż 7 000 zł.

Dotacje dla pozbywających się „śmieciucha”
Trwa realizacja programu dla mieszkańców „Czyste powietrze dla Koła”

Zasady udzielania i wyso-
kość dotacji określa Uchwała 
Nr XXXIX/408/2021 Rady 
Miejskiej w Kole z dnia 31 
sierpnia 2021 r., w sprawie 
określenia zasad udzielania 
i rozliczenia dotacji celowej 
z budżetu Gminy Miejskiej 
Koło na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących 
ochronie powietrza pn. „Czy-
ste powietrze dla Koła”.

Wnioski rozpatrywane 
będą według kolejności ich 
wpływu, do wyczerpania 
kwoty środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel 
w budżecie miasta na dany rok 
budżetowy.

Udzielenie dotacji nastę-
puje na podstawie umowy, 
sporządzonej zgodnie z prze-
pisami ustawy o finansach pu-
blicznych, zawartej pomiędzy 
Wnioskodawcą a Gminą Miej-
ską Koło.

Po zakończeniu inwesty-
cji, w terminie określonym 
w umowie, Wnioskodawca do-
konuje zgłoszenia zakończenia 
inwestycji oraz dostarcza wy-
magane dokumenty niezbędne 
do rozliczenia dotacji.

UWAGA! Nie będzie moż-
liwości dotowania inwestycji 
zrealizowanych przed podpi-
saniem umowy dotacji.

Trwa rozbudowa kanalizacji  
sanitarnej w Kole

Na to zadanie mieszkańcy 
i okoliczni przedsiębior-

cy czekali przeszło 40 lat. Jak 
przyznał prezes Robert Gajda, 
stała rozbudowa sieci kanali-
zacyjnej w Kole wpływa na 
poprawę stanu środowiska 
naturalnego w naszym oto-
czeniu, chroni wody gruntowe 
oraz rzekę. Podnosi poziom 
życia mieszkańców, daje kom-
fort i wygodę użytkowania 
oraz obniża koszty związane 
z odprowadzaniem ścieków.

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Toruńskiej, Klonowej i Zakładowej. To 
niezwykle ważna dla mieszkańców tego rejonu inwestycja. Całość zadania opiewa 
na kwotę 2.890.021,36 zł brutto. Środki pochodzą z pożyczki z NFOŚiGW, która 
zostanie częściowo umorzona po osiągnięciu efektu ekologicznego. Zakończenie 
robót planowane jest na koniec czerwca 2022 r.

- Cieszę się z realizacji 
tej inwestycji. Dla miesz-
kańców, którzy będą mogli 
przyłączyć się do systemu, to 
bardzo dobra wiadomość. Po-
nadto kanalizacja w ulicy Za-
kładowej niezbędna będzie 
do funkcjonowania powsta-
jącego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych dla miasta Koła. Sko-
rzystają okoliczne zakłady 
pracy. Dziękuję Panu Preze-
sowi Robertowi Gajdzie za 

podjęcie tego zadania - po-
wiedział Burmistrz Miasta 
Koła Krzysztof Witkowski.

Zbudowanie ok. 3-km 
odcinka sieci będzie się wią-
zać z niewielkimi utrudnie-
niami w ruchu, koniecznymi 
do wykonania tak dużego 
przedsięwzięcia. Sukcesyw-
nie kanalizacja obejmie całe 
miasto. Już sięga jego gra-
nic, dzięki czemu do systemu 
przyłączać się mogą ościenne 
miejscowości.

Dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla poprawy stanu środowiska

Klub wsparcia rodziny istniejący przy Miej-
skim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzi-
nie w Kole, to pierwsze miejsce w mieście, 
w którym kolska rodzina może zrelaksować 
się w przyjaznym otoczeniu, wziąć udział 
w ciekawych zajęciach, a przy tym odpocząć 
od codziennych zajęć i napić się kawy w to-
warzystwie innych rodziców. Jest to rów-
nież miejsce, gdzie rodzina w bezpiecznych 
i wspierających warunkach może zmierzyć 
się z trudnościami dnia codziennego.

Klub wsparcia rodziny
Zaprasza do udziału w grupie zabawowej

P rzypominamy, że 
Klub Wsparcia 

Rodziny, utworzony 
w ramach struktury 
MOPiPR-u, powstał 
na mocy porozumienia 
pomiędzy Gminą Miej-
ską a Województwem 
Wielkopolskim i prze-
kazanej dotacji na prace 
adaptacyjne oraz zakup 
wyposażenia. 

Klub wsparcia ro-
dziny proponuje szero-
ką ofertę zajęć rozwo-
jowych (szczegółowe 
informacje można uzy-
skać bezpośrednio 
w MOPiPR w Kole, ul. 
Dąbska 40 (II piętro) 
lub pod numerem tele-
fonu 515 232 285).

Jedną z form wspar-
cia jest udział w grupie 

zabawowej, do której 
ośrodek zaprasza dzie-
ci do 5 roku życia wraz 
z opiekunem z terenu 
miasta Koła. Grupy za-
bawowe są nową formą 
profilaktyki społecznej 
w obszarze wspierania 
rodzin, która ma na celu 
tworzenie bezpiecznych 
i inspirujących warun-
ków rozwojowych dla 
najmłodszych dzieci 
oraz wspieranie ich 
rodziców/opiekunów. 
Grupa zabawowa to 
spotkania skoncentro-
wane wokół wspólnej 
zabawy w przyjaznej 
i relaksującej atmosfe-
rze, stanowiące dobrą 
okazję do budowania 
bliskiej relacji z dziec-
kiem.
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Urząd Miejski w Kole informuje, że jeszcze do 15 kwietnia można zgłaszać projek-
ty do Kolskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok za pośrednictwem platfor-
my https://kolo.konsultacjejst.pl.

Radny Miejski Adrian Król jest organizatorem konkursu ekologicznego „Bądź 
EKO MIESZKAŃCEM KOŁA” i fundatorem nagrody - „żółtego” pojemnika do 
selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów. Pierwsza edycja konkursu 
już za nami. Teraz mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji 
przedsięwzięcia. Inicjatywa zostaje objęta patronatem kolskiego włodarza.

T ym, którzy nie zetknę-
li się jeszcze z tą formą 

współdecydowania mieszkań-
ców o realizowanych w mie-
ście zadaniach wyjaśniamy, 
że budżet obywatelski, zwany 
również partycypacyjnym, 
jest demokratycznym proce-
sem, w ramach którego nasi 
mieszkańcy mają wpływ na 
wydatki publiczne w ramach 
przyjętej kwoty – w tym roku 
decydujemy, na jakie lokalne 

P romowanie ekologii 
i ochrony środowiska 

poprzez utrwalanie zapisów 
Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na te-
renie Gminy Miejskiej Koło 
oraz zasad segregacji odpa-
dów było celem konkursu 
ogłoszonego przez naszego 
radnego dla mieszkańców 
Koła będących właściciela-
mi domów jednorodzinnych, 
regularnie wnoszących opła-
tę za wywóz nieczystości. 
Finalistką I edycji konkursu 
została Pani Marzena Marci-
niak, która w ratuszu odebra-
ła nagrodę główną - „żółty” 

Kolski Budżet Obywatelski na 2023 rok

Takie działania podnoszą świadomość 
ekologiczną

Mieszkańcy Koła razem zdecydują, na co wydać 100 000 złotych

I i II edycja konkursu „Bądź EKO MIESZKAŃCEM KOŁA” 

przedsięwzięcie (jedno lub 
więcej) realizowane w 2023 r. 
przeznaczymy 100 tys. zł. 

W skrócie oznacza to, że: 
mieszkańcy zgłaszają propo-
zycje zadań do budżetu, które 
następnie są analizowane pod 
kątem możliwości realizacji; 
propozycje zadań, które po-
myślnie przeszły weryfikację 
poddaje się pod powszechne 
i bezpośrednie głosowanie; 
w efekcie projekty, które osią-

pojemnik, posiadający certy-
fikaty i atesty, wytrzymały, 
wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa (PEHD), dostoso-
wany do samochodów firm 
komunalnych. 

– Dziękuję pani za udział 
i burmistrzowi za udzielone 
wsparcie. Wiem, że pytania 
konkursowe nie były proste, 
szczególnie te dotyczące zasad 
segregacji, ale może dzięki ta-
kim działaniom zwiększy się 
świadomość mieszkańców do-
tycząca ekologii – powiedział 
radny Adrian Król. Burmistrz 
Krzysztof Witkowski podzię-
kował radnemu za podjęcie 

gnęły najlepszy wynik w gło-
sowaniu, aż do wyczerpania 
puli środków przeznacza się 
do realizacji - wpisując je do 
uchwały budżetowej. 

Celem budżetu obywa-
telskiego jest aktywizacja 
mieszkańców przy współde-
cydowaniu o wydatkowaniu 
określonej części budżetu.

Link do platformy:
http://kolo.konsultacjejst.pl/
budzet-obywatelski

inicjatywy. – Doceniam tym 
bardziej, że jest to inicjatywa 
prywatna, radny ufundował 
nagrodę, a wiem, że planuje 
dalsze akcje związane z ochro-
ną środowiska w naszym mie-
ście.

Adrian Król dotrzymuje 
słowa, gdyż jak zapowiedział 
radny, kolejny konkurs z pro-
pagowaniem ekologii ogłoszo-
ny zostanie już 22 kwietnia, 
czyli w Dzień Ziemi (infor-
macje o konkursie znajdą się 
na FB i stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Kole). 

Już dziś zapraszamy do 
udziału w II edycji konkursu!

Wielkopolska Karta  
Rodziny

A dresatem działań 
w ramach programu ob-

jęte są rodziny 3+ oraz rodzice, 
którzy mieli na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci. WKR za-
pewnia rodzinom wielodziet-
nym korzystanie na preferen-
cyjnych warunkach z katalogu 
oferty kulturalnej, oświatowej, 
rekreacyjnej i transportowej 
poprzez system zniżek wpro-

Mieszkańcom Miasta Koła przypominamy, że 
oprócz Miejskiej Karty Rodziny i Ogólnopol-
skiej Karty Dużej Rodziny – mamy jeszcze jeden 
program wspierający rodziny wielodzietne: Pro-
gram „Wielkopolska Karta Rodziny”.

wadzony przez podmioty 
przystępujące do tego pro-
gramu. Kartę można uzyskać 
bezpłatnie w Urzędzie Miej-
skim w Kole. Szczegółowych 
informacji udziela Wydział 
Oświaty i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Kole,  
ul. Stary Rynek 1, pok. nr 111, 
tel. 63 2627552.

Zachęcamy do korzystania z uprawnień
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Z inicjatywy Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego zainaugurowane zostało nowe, cykliczne wydarzenie lokalne – wręcze-
nie Kolskim Rodzinom gratulacji i upominków z tytułu narodzin dziecka w 2021 roku. Współorganizatorami wydarzenia byli: Wood-
-Mizer Industries Sp. z o.o., Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole.

Z wyczaj ma służyć budowaniu 
więzi między miastem a miesz-

kańcami i pokazać jak ważni są dla 
miasta jego nowi obywatele. Burmistrz 
w krótkim wystąpieniu do obecnych 
wymienił działania podejmowane 
przez miasto, by rodzinom dobrze się 
w Kole żyło, omówił jakie są obecnie 
prowadzone lub planowane inwesty-
cje. – Miasto żyje, kiedy ludzie chcą 
w nim mieszkać, ważne jest dla mnie 
by stworzyć takie warunki, aby młode 
pokolenie z naszego miasta nie chciało 
wyjeżdżać – powiedział włodarz. Pre-
zes Zarządu Wood-Mizer Industries 
Sp. z o.o Robert Bagiński podkreślił, 
że przedsiębiorcom leży na sercu na-
sze miasto, dlatego firma stara się być 
atrakcyjnym pracodawcą i zatrzymać 

Witajcie w Kole, maleństwa!
Rodzi się nowa inicjatywa lokalna

jak najwięcej mieszkańców w Kole 
oraz przyciągnąć nowych. 

Poza gratulacjami, rodziny otrzy-
mały upominki finansowane przez 
partnerów przedsięwzięcia – Wood-
-Mizer Industries Sp. z o.o., MOPiPR 
i MOSiR. Rodzice wysłuchali panelu 
dyskusyjnego prowadzonego przez 
dwie ekspertki: Agnieszkę Majdec-
ką koordynatora Lokalnego Klubu 
Rodzinnego w Jarocinie i Agnieszkę 
Zborowską-Karbową Kierownik kol-
skiego MOPiPR-u, a zwieńczeniem 
miłego spotkania były pamiątkowe 
zdjęcia. 

W ubiegłym roku w Kole naro-
dzin dziecka doczekało się 141 rodzin. 
Wszystkim gratulujemy, niech Wasze 
maleństwa zdrowo rosną!

Na rok 2023 przypada stulecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole. 
Już od ubiegłego roku trwają intensywne przygotowania do Gali 
Jubileuszowej i wydarzeń towarzyszących. Zawiązał się Komitet 
Organizacyjny, który stanowi Rada Rodziców, przedstawiciele 
Absolwentów i Uczniów, Grono Pedagogiczne. Pieczę nad całością 
sprawuje dyrektor placówki Grażyna Trocińska.

Kolejny, już 14. numer periodyku „Rocznik Kolski” ukazał się na 
lokalnym rynku wydawniczym. Publikacja będąca dziełem czte-
rech wydawców: Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Technik Ce-
ramicznych, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Sto-
warzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, wspartych wiedzą 
i pracą naukowców, historyków, regionalistów, badaczy amatorów 
i pasjonatów, jest do nabycia w instytucjach kultury.

O rganizatorzy podzielili się za-
daniami. Na czas jubileuszu po-

wstanie publikacja, szkoła zyska nowy 
sztandar. Przeprowadzone będzie wie-
le akcji pod wspólnym hasłem STO. 
Wkrótce powstanie profil jubileuszu, 
na którym będą udostępniane wszyst-
kie bieżące informacje dotyczące wy-
darzenia. Tymczasem zaglądać może-
cie na szkolną stronę i fanpage szkolny 
w poszukiwaniu informacji i apeli. Je-
den z nich dotyczy powstającej publika-
cji. Dyrektor szkoły Grażyna Trocińska 
apeluje do absolwentów o udostępnia-
nie pamiątek, pomocnych przy tworze-
niu okolicznościowego wydawnictwa. 

Byłym uczniem SP nr 3 jest rów-
nież kolski włodarz, który pobierał B ieżące wydanie cyklicznego 

czasopisma odnosi się do wy-
darzeń z 2021 r. i dedykowane jest 
regionaliście Ewarystowi Jaśkow-
skiemu, który został w tym czasie 
Honorowym Obywatelem Miasta 
Koła. Dzień promocji zbiegł się 
z dniem 88. Urodzin pana Ewary-
sta. Jubilat otrzymał bukiet kwia-
tów i usłyszał od wydawców życze-
nia dalszego twórczego działania.

„Rocznik Kolski” odnosi się do 
przeszłości jak i wydarzeń bieżących 
w regionie. Autorzy pracują społecznie 
a periodyk finansują sponsorzy świa-
domi dobrodziejstw wydawnictwa. 

Kolska „Trójka” będzie świętować!

Promocja 14. numeru „Rocznika 
Kolskiego” 

Wielkie przygotowania do okrągłego jubileuszu

Nasza lokalna duma

naukę w tej placówce w klasach I-III. 
Miasto przekazało szkole 115 tys. zł na 
wykonanie ogrodzenia terenu. Kwota 
ta pozwoli na przeprowadzenie rekon-
strukcji uszkodzonego w 2019 roku 
ogrodzenia oraz wymianę jedynej 
bramy wjazdowej na teren placów-
ki od strony ulicy Toruńskiej. – Mam 
nadzieję, że jeszcze przed jubileuszem 
starostwo rozpocznie przebudowę ul. 
Broniewskiego (ma to być wspólna in-
westycja miasta i powiatu) i szkoła do-
czeka się tak potrzebnej zatoczki kiss 
and ride, która usprawni przywożenie 
uczniów i podniesie bezpieczeństwo 
komunikacyjne w tym rejonie – powie-
dział włodarz.

Komitetowi redakcyjnemu przewodzi 
dyrektor książnicy Aleksandra Kowal-
ska. Promocja publikacji była okazją 
do złożenia podziękowań wszystkim 
zaangażowanym w jej powstanie. 
W MDK-u spotkali się wydawcy, au-
torzy i mecenasi oraz czytelnicy. Padło 
wiele ciepłych słów, bowiem Rocznik 
jest naszą dumą lokalną. Z założenia 
odnosi się do dziejów Ziemi Kolskiej, 
budując tożsamość i rozwijając świado-
mość wspólnych korzeni i teraźniejszo-
ści. W bieżącym numerze znajduje się 
14 teksów, artykuł poświęcony kolskie-
mu klasztorowi opracował burmistrz 
miasta Koła Krzysztof Witkowski. 
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Zakończył się II etap prac konserwatorskich 
przy ruinach zamku. Stan zabytku nie pozwala 
jeszcze na wykorzystanie obiektu do celów tu-
rystycznych, a nie od dziś wiadomo, że w przy-
szłości przy warowni planowany jest rozwój in-
frastruktury turystycznej. Istniejące na murze 
północnym rysy i pęknięcia stwarzały niebezpie-
czeństwo. 

P rowadzone etapowo 
prace przybliżają nas 

do zorganizowania w tym 
miejscu centrum rekreacji 
z tarasem widokowym – 
powiedział Burmistrz Mia-
sta Koła Krzysztof Wit-
kowski. 

Wykonanie zabezpiecze-
nia i konserwacji ruin zamku 
w ramach zadania pn. „Goz-
dów, ruiny gotyckiego zam-
ku kazimierzowskiego (II 
poł. XIV w.): zabezpieczenie 
i konserwacja ruin zamku (za-
bezpieczenie i konserwacja 
muru północnego) - etap II”  
realizowane było pod nad-
zorem konserwatorskim. Za-
kres prac objął: roboty kon-
serwatorskie (mur północny 
część zachodnia oraz część 

Ruiny muszą być solidne
Kolejny etap prac na zamku zakończony

muru zachodniego), wymia-
nę i uzupełnienie ubytków 
w murze ceglanym, wypeł-
nienie szczelin i rozwar-
stwień w murze, scalenie rys 
i spękań.

W odbiorze końcowym 
II etapu prac uczestniczył 
Kierownik Delegatury Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków Pan Grzegorz Bu-
dnik oraz prof. Piotr Niem-
cewicz sprawujący nadzór 
konserwatorski nad prowa-
dzonymi robotami. 

Z przyjemnością in-
formujemy Państwa, że 
z ministerialnego progra-
mu „Ochrona zabytków” 
otrzymaliśmy 110.000 zł na  
III etap prac konserwator-
skich na kolskim zamku.

Rocznica lokacji może skłonić nad do refleksji, czy dostatecznie znamy nasze mia-
sto? Czy jesteśmy dumni z jego historii, dokonań przodków? Czy mamy świado-
mość, jakie dziejowe wydarzenia rozegrały się na drogach, którymi codziennie 
podążamy?

W tym roku minie 35 lat od dramatycznej ,,końcówki życia” gotyckiej wieży 
kolskiego ratusza. 25 maja 1987 r. runęła grzebiąc pod swymi gruzami pozo-
stałą część zabytku. Przez 500 lat była najważniejszym akcentem architekto-
nicznym miasta. 

W dniu 18 lipca 1362 r.  
król Kazimierz 

Wielki na zamku w Dob-
czycach wystawił dokument 
lokacyjny miasta Koła. Zle-
cił on Henrykowi z Warty 
założenie miasta, którego 
tenże został pierwszym 
wójtem. Oryginał dyplomu 
nie zachował się do naszych 
czasów, a jego treść znamy 
m.in. z dyplomu wystawio-
nego w kolskim zamku przez 
księżną Annę sochaczewską 
w dniu 22 września 1477 r.  
Na prośbę̨ mieszczanina 
kolskiego Marcina Ostrka 
księżna potwierdza doku-
ment lokacyjny miasta Koła 

„Wjechaliśmy na rynek i zobaczy-
liśmy spory tłumek mieszkańców Koła 
jak z zasmuconymi twarzami starali się 
odtworzyć przebieg dramatu” - napisano 
w dziennikarskiej relacji 35 lat temu.

Kolskie muzeum przygotowuje spe-
cjalną ekspozycję prezentującą te wyda-
rzenia. Zwracamy się z prośbą o podzie-
lenie się wspomnieniami z tego dnia, 

może są fotografie, dokumenty, artykuły 
prasowe czy inne pamiątki.

Prosimy o kontakt: tel. 63 272 15 59,  
572 641 432, e-mail: muzeum@kolo.
pl lub bezpośrednio do Muzeum Tech-
nik Ceramicznych, 62-600 Koło,  
ul. Kajki 44.

Będziemy bardzo wdzięczni za każ-
dą pomoc.

Ile wiemy o naszym rodzinnym mieście?

Poszukiwane wszelkie pamiątki  
po dawnej wieży

Zbliża się 660. rocznica lokacji miasta

Kolskie muzeum występuje z prośbą

wystawiony 18 lipca 1362 r. 
przez Kazimierza Wielkie-
go.

W myśl sentencji Cyce-
rona: „Historia jest świad-
kiem czasów, światłem 
prawdy, życiem pamięci 
i nauczycielką życia” zachę-
camy do ciągłego ,,uczenia 
się” naszego miasta. 

W tym roku wiele wyda-
rzeń organizowanych przez 
Urząd, instytucje, szkoły, 
stowarzyszenia, nawiązuje 
do rocznicy lokacji. Sporo 
się będzie w tym zakresie 
działo. Jedną z form zgłębia-
nia pamiątek przeszłości jest 
czytanie publikacji na temat 

miasta. Kolski włodarz dba 
o to, by tych na lokalnym 
rynku wydawniczym było 
coraz więcej. W ostatnim 
czasie Urząd Miejski w Kole 
wydał folder pt. „Kościół 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Kole” autorstwa 
Krzysztofa Witkowskiego, 
przybliżający dzieje jednego 
z najważniejszych i najstar-
szych zabytków miasta. 

Publikację, podobnie 
jak wcześniejsze dotyczące 
klasztoru oraz zabytków, 
możecie Państwo otrzymać 
w kolskim ratuszu, książni-
cy bądź muzeum.

Miasto otrzymało 110 tys. zł z programu 
„Ochrona zabytków” na III etap prac 
konserwatorskich
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole ogłasza nabór 
wniosków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków 
Funduszu Solidarnościowego.

Ukonstytuowana przed dwoma laty Rada Seniorów, decyzją kol-
skiego włodarza, otrzymała siedzibę. Teraz spotkania organu będą 
się odbywać przy Starym Rynku, w budynku zajmowanym obec-
nie przez Straż Miejską. 

Taniec jest sposobem na mówienie o temacie trudnym – o bezpie-
czeństwie kobiet i dziewcząt, i życiu bez przemocy. W Walentynki 
przed ratuszem odbyła się ogólnoświatowa akcja NAZYWAM SIĘ 
MILIARD/ ONE BILLION RISING POLAND. Koordynatorką 
akcji w Polsce jest fundacja Feminoteka, a w naszym mieście od lat 
przewodzi jej Pani Adrianna Brzoska.

Na terenach zielonych w rejonie ul. Wojciechowskiego, tuż za 
siedzibą kolskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, powstał pierwszy 
plac zabaw przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych. 

Głównym celem Programu jest 
zapewnienie dostępności do 

usług asystencji osobistej, tj. wspar-
cia w wykonywaniu codziennych 
czynności oraz funkcjonowaniu 
w życiu społecznym osób niepełno-
sprawnych. Usługi asystencji osobi-
stej mogą w szczególności polegać 
na pomocy asystenta w: wykony-
waniu czynności dnia codziennego 
dla uczestnika Programu; wyjściu, 
powrocie lub dojazdach w wybrane 
przez uczestnika miejsca; załatwia-
niu spraw urzędowych; korzystaniu 
z dóbr kultury (np. muzeum, kino); 
zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem 

P ragnąc wykorzystać potencjał se-
niorów, Rada Miejska utworzyła 

Radę Seniorów. Organ z założenia 
ma mieć inicjatywę opiniodawczo-
-doradczą, konsultacyjną i zabierać 
głoś m.in. w sprawach profilaktyki, 
promocji zdrowia, rekreacji, eduka-
cji i wypoczynku. Członkowie rady 
mogą zgłaszać inicjatywy związa-
ne zarówno z dobrem ich pokolenia, 
jak i innymi sprawami lokalnymi. 

W Kole we wspólnym tańcu do 
utworu „Break the Chain” 

wystąpiło kilkadziesiąt uczestniczek, 
od nastolatek, po seniorki. Panie od-
tworzyły jednakową dla całego świata 
symboliczną choreografię, w której np. 
wzniesione ręce są gestem wolności. 

O przemocy trzeba mówić głośno 
– przekonywała kolska koordynatorka 
Adrianna Brzoska. Kobiety doświad-
czają przemocy w różnych formach, 

„Asystent Osobisty Osoby  
Niepełnosprawnej”

Rada Seniorów ma siedzibę!

Nazywam się miliard

Powstał pierwszy w Kole  
integracyjny plac zabaw

MOPS ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu We własnym lokum mają pełną niezależność

Koło zatańczyło po raz szósty

Bezpieczny i potrzebny

o niepełnosprawności do placówki 
oświatowej lub przyprowadzaniu ich 
z niej.

Komplet dokumentów należy 
złożyć do 30 kwietnia 2022 r. do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, ul. Powstańców Wielko-
polskich 8, 62-600 Koło (osobiście  
lub za pośrednictwem poczty  
tradycyjnej). 

Dokumenty do wniosku znajdu-
ją się na stronie internetowej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kole. 

Szczegółowe informacje pod  
nr tel. 63 277 70 11.

Przewodniczącym rady jest Wiesław 
Czekalski, wiceprzewodniczącą Ja-
nina Gruchot a sekretarzem Barbara 
Szczepaniak. Marcowe zebranie rady 
było szczególne, gdyż po raz ostatni 
odbyło się w ratuszu. Teraz seniorzy 
spotykać się będą w nowej siedzibie! 
Lokal, choć niewielki, całkowicie 
spełnia ich oczekiwania. Pozwoli na 
wprowadzenie dyżurów i pełną nie-
zależność. 

a temat wciąż pozostaje w sferze tabu. 
Taniec jest pokojową formą głośnego 
manifestu przeciw pomocy. Taniec 
wyzwala solidarność, daje energię do 
działań.

Akcję wsparli włodarze miasta 
i powiatu, MOPiPR, MOPS, KPP 
i wiele organizacji oraz osób zaanga-
żowanych we wspólne działania po-
mocowe. 

W ybór lokalizacji ogólnodo-
stępnego placu integracyjne-

go nie był przypadkowy. O stworze-
nie takiego miejsca zabiegały władze 
stowarzyszenia. Na pięknie zago-
spodarowanym placu, otoczonym 
zielenią i wyłożonym bezpiecznym 
podłożem, znajdują się karuzele, 
huśtawki, piaskownica i inne urzą-
dzenia, gwarantujące bezpieczeń-
stwo i doskonałą zabawę wszystkim 
dzieciom. Dodatkową zaletą miejsca 
jest pierwsza w Kole ścieżka senso-
ryczna. Kiedy pogoda pozwoli na 
dłuższe przebywanie na świeżym 
powietrzu, w tym ogólnodostępnym 
miejscu będą się bawić i integrować 
wszystkie chętne dzieci.

Plac zabaw pozwoli na integrację 
środowiskową dzieci w przyjaznym 
im otoczeniu, wśród odpowiednio 
dostosowanych urządzeń zabawo-
wych. Wykonanie placu kosztowało 
159.900 zł brutto.

Miejsc do integracji środowisko-
wej mamy w Kole więcej…

Zapraszamy również do korzy-
stania z nowopowstałej otwartej 
siłowni zewnętrznej przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich (za Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Kole i znajdującym się w jej struk-
turach Domem Seniora), która ze 
względu na lokalizację sprzyjać bę-
dzie integracji środowiskowej kol-
skich seniorów.
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Gmina Miejska Koło odpowiada za finansowanie Ochotniczej 
Straży Pożarnej, dlatego Umowy dotyczące finansowania w roku 
2022 - z reprezentującym Gminę Miejską Koło Burmistrzem 
Krzysztofem Witkowskim - podpisali prezesi: Mirosław Łukaski 
OSP Koło nad Wartą oraz Krzysztof Lityński Stowarzyszenie 
Ochotnicza Straż Pożarna.

Gmina Miejska Koło przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej 
Koło nad Wartą w Kole pięć kompletów ubrań specjalnych NO-
MEX zakupionych w ramach umowy dotacji na powierzenie re-
alizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej.

Nowa ustawa z 1 stycznia 2022 r. 
regulująca funkcjonowanie ochot-

niczych straży pożarnych narzuci-

W ramach projektu Gmina za-
kupiła dla jednostki 5 kpl. 

ubrań specjalnych typu NOMEX 
o łącznej wartości 16.160,00 zł.  
Przyznana kwota dotacji jaką 
otrzymała Gmina na realizację 
zadania wynosi 16.000,00 zł, po-
zostałe środki pochodzą z budżetu 
Gminy. W kolskim ratuszu - dele-
gacji OSP Koło nad Wartą - ubra-
nia przekazał burmistrz Krzysztof 

Umowy z OSP na bieżący rok podpisane

Nowe ubrania specjalne 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dla strażaków z OSP Koło nad Wartą 

ła konieczność podpisania umów ze 
wszystkimi OSP działającymi na tere-
nie gminy. 

Witkowski. Gościem spotkania był 
przedstawiciel Ministerstwa Spra-
wiedliwości, radny woj. wlkp. Ro-
bert Popkowski.

Umundurowanie specjalistycz-
ne zwiększy bezpieczeństwo dru-
hów biorących bezpośredni udział 
w działaniach ratowniczo – gaśni-
czych co wpłynie na bezpieczeń-
stwo mieszkańców naszego miasta.

Kolski Sztab ostatecznie rozliczył Jubileuszowy, 30. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy 111.121,61 zł. 
Suma kwot z eSkarbonek z miasta Koła wynosi 9.639 zł. 

Do Sądu Rejonowego w Kole wpłynął akt oskarżenia przeciwko 
poprzedniemu prezesowi kolskiego „cieplika” i byłemu burmi-
strzowi. Prokuratura oskarża byłego prezesa o wyrządzenie szko-
dy MZEC Sp. z o.o., na kwotę ponad 320 tysięcy zł. Trzy lata temu, 
obecny prezes spółki, podczas posiedzenia Rady Miejskiej, poin-
formował o wynikach audytu oraz o złożeniu zawiadomienia.

Kolski sztab spełnił swe zadanie

Akt oskarżenia w Sądzie Rejonowym 
w Kole 

WOŚP zagrała także w Kole

W sprawie poprzedniego prezesa i burmistrza

D okładnie 14 lutego br. Sztab, 
spełniwszy zadanie, do ja-

kiego został powołany, uległ roz-
wiązaniu. Członkowie Sztabu, 
z Lechem Brzezińskim na czele, 
serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy pracą i wsparciem finanso-
wym bądź rzeczowym dołożyli ce-
giełkę do wspólnego dzieła. 

Datki złożone do 150 puszek 
wolontariuszy oraz do 5 sztabo-
wych puszek stacjonarnych, któ-
re otrzymały zezwolenie z Kol-
skiego Sztabu WOŚP i pieniądze 
z licytacji gadżetów wyniosły 
110.352,91 zł, datki w obcej wa-

P rzypomnijmy, że na początku 
2019 r. w Spółce został prze-

prowadzony audyt, o którego wyni-
kach rani dowiedzieli się od obec-
nego prezesa Przemysława Stasiaka 
podczas marcowej sesji. Przyjrzeli 
się wtedy wydatkom MZEC-u z lat 
2017-2018 i poznali prawdziwą kon-
dycję finansową spółki. Wyszła na 
jaw ponad półmilionowa strata. 
- Nie jestem od oceny sytuacji, od 
tego są inni - powiedział wówczas 
burmistrz Krzysztof Witkowski. 
Również prezes MZEC Przemysław 
Stasiak zaznaczył, że poza faktami, 
które przedstawił, i raportem, któ-
ry wybiórczo cytował, nie będzie 
oceniał działalności poprzedników. 

lucie po wymianie przez Fundację 
WOŚP wg aktualnego kursu dały 
kwotę 768,70 zł. To łącznie dało  
111.121,61 zł. Dodatkowo eskar-
bonki zgromadziły 9.639 zł. 

Podczas lutowej sesji Rady 
Miejskiej Koła Przewodniczący 
Rady wraz z kolskim włodarzem 
na ręce Lecha Brzezińskiego zło-
żyli serdeczne podziękowania szta-
bowi i wszystkim zaangażowanym 
w zorganizowanie i przeprowadze-
nie tego wielkiego dzieła pomocy.

Do zobaczenia podczas  
31. Finału!

Jednak był zobowiązany zawiado-
mić odpowiednie służby.

Sprawa zaczyna się klarować. 
Urząd Miejski w Kole otrzymał za-
wiadomienie z prokuratury, iż do 
sądu wpłynął akt oskarżenia. - Mia-
sto Koło zgłosiło się do tej sprawy 
jako oskarżyciel posiłkowy. Mogę 
zapewnić, że będę czynnie uczestni-
czył na każdym etapie tego postępo-
wania karnego. Miasto oraz spółki 
będą żądać naprawienia wyrządzo-
nych szkód finansowych we wszyst-
kich toczących się postępowaniach 
tam, gdzie została poniesiona strata 
materialna - powiedział burmistrz 
miasta Koła Krzysztof Witkowski.
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Koncert charytatywny „Koło Solidarne z Ukrainą” był okazją do 
zamanifestowania solidarności oraz przekazania pomocy. Na sce-
nie wystąpili Chłopcy z Placu Broni oraz polsko-ukraiński zespół 
TARAKA, którego utwór „Podaj rękę Ukrainie” zabrzmiał przed 
kilkoma laty na Kijowskim Majdanie.

Podczas koncertu wolontariusze 
PCK Oddziału Rejonowego w Kole 

zbierali datki do puszek. Udało się 
zebrać 3.055,71 zł. Harcerze z Ko-
mendy Hufca ZHP Koło koordyno-
wali zbiórkę darów. Na scenie obecna 
była tłumaczka, bowiem w wydarze-
niu uczestniczyły ukraińskie matki 
z dziećmi. Uczestnicy spotkania 
otrzymali ukraińskie flagi. Pięknym 
gestem wykazała się nasza lokalna rę-
kodzielniczka Grażyna Gołdych, która 
wykonała i bezinteresownie przekaza-
ła symboliczne tulipany z krepy w bar-
wach narodowych Ukrainy. 

Koncert miał jednoczyć w obliczu 
trwającej tragedii wojennej. Na po-
moc dzielnie walczącemu narodowi 

Koncert charytatywny 
dla Ukrainy

przeznaczone zostało całkowite ho-
norarium zespołu TARAKA i część 
gratyfikacji drugiej formacji. Chłopcy 
z Placu Broni w trakcie koncertu pro-
wadzili sprzedaż płyt, a cały uzyskany 
dochód przekazali do puszek wolonta-
riuszy PCK. 

- Choć jest dziś zimno, nasze serca 
są gorące, koncert solidarności z na-
szymi przyjaciółmi z Ukrainy orga-
nizujemy wzorem wielu innych miast. 
Zachęcamy do dobroczynności. W ten 
sposób wyrażamy nasz sprzeciw wo-
bec agresji Rosji, spotkaliśmy się nie 
po to, by się bawić, ale aby się za-
dumać, przeżywać emocjonalnie bie-
żące wydarzenia – powiedział podczas 
koncertu kolski włodarz.

Koło Solidarne z Ukrainą

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca 
prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, 
którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i po-
zostać w Polsce, rozpoczęła się 16 marca.

Zapraszamy na stronę internetową 
https://www.kolo.pl/strona/193/pomoc-dla-ukrainy
Tam znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje.

Будь ласка, відвідайте веб-сайт
https://www.kolo.pl/strona/193/pomoc-dla-ukrainy
Там Ви знайдете всю необхідну інформацію.

Gminna rejestracja uchodźców  
z Ukrainy

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:
 ` są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 ` są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 ` są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/

która ma Kartę Polaka, lub
 ` są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają 

obywatelstwa ukraińskiego
 ` oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski 

bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam dzia-
łaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym orga-
nie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi 
być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której 
jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, 
opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba spra-
wująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 
12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?
 ` Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym wraz z klauzulą informacyjną. Formularz można 
też dostać w dowolnym urzędzie gminy.

 ` Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm 
(szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach 
lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie. 
Warto sprawdzić, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

 ` Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. 
Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie 
o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 ` Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 
lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę 
nad dzieckiem.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzają-
cy nadanie numeru PESEL.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się 
na stronach:

 ` Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для 
громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї 
країни,

 ` Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W Dniu Kobiet kolski włodarz za-
prosił nasze mieszkanki na bezpłatny 
koncert Alexa Martineza. Tego dnia 
na terenie całego kraju wolontariusze 
Polskiego Czerwonego Krzyża zbie-
rali pieniądze do puszek. Zbiórka, 
realizowana pod hasłem „Dzień DLA 

Kobiet”, miała na celu zapewnie-
nie długofalowej pomocy kobietom 
i dzieciom Ukrainy. Oddział Rejo-
nowy PCK w Kole włączył się w tę 
ogólnopolską czerwonokrzyską ak-
cję. Datki zebrane podczas kolskiego 
koncertu wyniosły 1.132 zł.

Dzień dla ukraińskich kobiet
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Obywatelowi Ukrainy, którego 
pobyt w Polsce został uznany za legal-
ny i który został wpisany do rejestru 
PESEL, przysługuje pomoc w postaci 
jednorazowego świadczenia pienięż-
nego w wysokości 300 zł na osobę. 
To środki przeznaczone na utrzyma-
nie, w szczególności na pokrycie wy-
datków na żywność, odzież, obuwie, 
środki higieny osobistej oraz opłaty 
mieszkaniowe.

Kto może otrzymać świadczenia 
300 zł ?
1. Obywatel Ukrainy, którzy przybył 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej bezpośrednio z terytorium Ukra-
iny w związku z działaniami wojenny-
mi prowadzonymi na terytorium tego 
państwa,
2. obywatel Ukrainy posiadający 
Kartę Polaka, który wraz z najbliższą 
rodziną z powodu tych działań wojen-
nych przybył na terytorium RP,
3. małżonek obywatela Ukrainy, 
o ile przybył on na terytorium RP 
bezpośrednio z terytorium Ukrainy 
w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium tego 
państwa,
4. dzieci obywateli wymienionych 
w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania
 ` wjazd do Polski w okresie od 24 lu-

tego 2022 roku,
 ` wpisanie do rejestru PESEL.

Gdzie składać wnioski o wypłatę  
300 zł?

Wnioski o wypłatę tego świadcze-
nia można składać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kole, ul. Powstań-
ców Wlkp. 8, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od. 7.30 do 15.00.

Jak wypełnić wniosek
Wnioski można pobrać i wypełnić 

na miejscu. Wnioski pobrać można rów-
nież z strony MOPS w Kole: http://bip.
mopskolo.nv.pl/. Do wypełnienia będą 
potrzebne następujące dane, które trzeba 
będzie wpisać we wniosku (swoje i mało-
letnich dzieci):

 ` imię (imiona) i nazwisko
 ` datę urodzenia
 ` obywatelstwo
 ` płeć
 ` aktualny adres pobytu w Kole.

Należy także mieć ze sobą dokumen-
ty (swoje i dzieci).

 ` dokument stanowiący podstawę prze-
kroczenia granicy - rodzaj, seria i numer 
dokumentu (np. paszport)

 ` informacja o dacie wjazdu na teryto-
rium Polski

 ` numer PESEL (należy mieć ze sobą 
powiadomienia o nadaniu nr PESEL wy-
dane przez Urząd Miasta Koła)

Dodatkowo prosimy o podanie przez 
osobę składającą wniosek następujących 
danych, które ułatwią nam kontakt i przy-
spieszą wypłatę (o ile je posiada): numer 
telefonu polskiego operatora, adres pocz-
ty elektronicznej, numer polskiego konta 
bankowego.

W Kole jednostką realizującą zadania z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie 
świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywate-
lom Ukrainy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, ul. Powstańców Wlkp. 8.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w MOPS w Kole, od poniedział-
ku do piątku, w godz. od. 7.30 do 15.00. Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. 
Wnioski pobrać można również z strony MOPS w Kole: http://bip.mopskolo.nv.pl/.

Komu przysługuje świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo 
domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których 
mowa w art. 1 ust. 1 specustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, może być przyznane na 
jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres 
wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie i jest wypłacane z dołu.

UWAGA! Specustawa nie obejmuje obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na 
pobyt stały/czasowy, oraz którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długotermi-
nowego UE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany. Takie 
osoby objęte są pomocą określoną w innych przepisach.

Ponadto informujemy:
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który zo-

stał wpisany do rejestru PESEL, przysługuje prawo do:
1. świadczeń rodzinnych (realizatorem jest MOPS w Kole),
2. świadczenia wychowawczego (realizatorem jest ZUS),
3. świadczenia dobry start (realizatorem jest ZUS),
4. rodzinnego kapitału opiekuńczego (realizatorem jest ZUS),
5. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecię-
cym lub u dziennego opiekuna (realizatorem jest ZUS),

– odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w odpowiednich przepisach, 
z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny i który został wpisany do reje-
stru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach 
i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 Realizatorem świadczeń jest wynikających z ustawy o pomocy społecznej jest Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, ul. Powstańców Wlkp. 8. Tel. 63 2777011.

300 zł zasiłku dla uchodźców z Ukrainy Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia  
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 

Jak i gdzie złożyć wnioski w Kole? Jak i gdzie złożyć wnioski w Kole? 

Szanowni Mieszkańcy Miasta Koła!

Wspólnie ze szkołami i sto-
warzyszeniami z terenu 

miasta Koła organizujemy zbiór-
kę artykułów dla uchodźców  
z Ukrainy. Istnieje możliwość 
przekazania zebranych darów 
przez stowarzyszenia, szkoły 
oraz osoby prywatne do maga-
zynu miejskiego, który zlokali-
zowany jest przy ul. Dąbskiej 40 
(magazyn Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej) – po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym pod numerami telefo-
nów: 503 639 010, 63 27 77 011 
lub bezpośrednio organizacjom 
takim jak PCK, Caritas. Część 
zebranych artykułów zostanie 
przekazana do punktu powia-
towego, a stamtąd do magazy-
nu wojewódzkiego i następnie 
w konwoju humanitarnym na 
Ukrainę.

Lista produktów i środ-
ków, które mogą być przekaza-
ne potrzebującym na Ukrainie 
(w tym oczekującym przed 

przejściami granicznymi) znaj-
duje się pod linkiem https://
www.kolo.pl/strona/193/po-
moc-dla-ukrainy

Miasto Koło tworzy bazę 
lokali mieszkalnych przezna-
czonych dla uchodźców z Ukra-
iny. Uchodźców chętnych do 
zamieszkania w tych lokalach 
prosimy o kontakt telefoniczny: 
63 26 27 526 lub e-mail: obrona.
cywilna@kolo.pl

Ponadto Urząd Miejski 
w Kole informuje, że:

 ` w sprawie przyjęcia uchodź-
ców lub ich zatrudnienia pro-
simy o kontakt telefoniczny:  
tel. 63 26 27 526, 509 604 998  
lub e-mail: obrona.cywilna@
kolo.pl

 ` zapewnia tłumacza języka 
ukraińskiego, prosimy o kontakt 
pod nr telefonu 514 951 261,

 ` dysponuje środkiem trans-
portu, który może być wykorzy-
stywany do pomocy uchodźcom 
z Ukrainy,

 ` pomoc psychologiczną, tera-
peutyczną i prawną dla uchodź-
ców zapewnia Miejski Ośrodek 
Profilaktyki i Pomocy Rodzinie 
w Kole, ul. Dąbska 40, tel. 63 27 
20 869, tel. kom. 515 251 521,

 ` w sprawie wyznaczenia miej-
sca zakwaterowania z puli Woje-
wody Wielkopolskiego prosimy 
o kontakt telefoniczny: tel. 63 
2627526 lub e-mail: obrona.cy-
wilna@kolo.pl

 ` w sprawie przyjęcia dzie-
ci uchodźców do przedszkoli 
i szkół prosimy o kontakt telefo-
niczny: 63 26 27 557,

 ` w sprawach wyżej wymienio-
nych do kontaktu osobistego wy-
znaczona jest Pani Edyta Adam-
czyk, Ratusz, ul. Stary Rynek 1.

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim Osobom zaangażowanym w

pomoc Uchodźcom.

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

mojemiastokolo

kolo.pl_

Punkt Obsługi Mieszkańca:
Tel.: 63 27 20 810
Fax: 63 27 22 984

E-mail: um@kolo.pl

www.kolo.pl 
Oficjalny Serwis Internetowy Miasta Koła

www.bip.kolo.pl
Strona podmiotowa BIP UM w Kole

Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji

Zakres działalności komórek 
Urzędu Miejskiego

Organami gminy są: Rada Gminy i Wójt (Burmistrz), Prezydent miasta. 
Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. Burmistrz wykonuje swoje zadania 
przy pomocy Urzędu Miasta. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami mia-
sta, reprezentuje je na zewnątrz oraz wykonuje uchwały Rady Miejskiej.

Do podstawowych zadań Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji należy 
w szczególności:

 ` 1) w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności publicz-
noprawnych:

 ` a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatkowych 
oraz zwolnień podatkowych,

 ` b) przygotowywanie decyzji ustalających lub określających wysokość zobowią-
zania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, 
łącznym zobowiązaniu podatkowym oraz podatku od środków transportowych,

 ` c) prowadzenie postępowań podatkowych mających na celu przeniesienia odpo-
wiedzialności za zobowiązania podatkowe na osoby trzecie,

 ` d) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów należności podatkowych oraz 
udzielonych ulg w ich spłacie,

 ` e) weryfikacja poprawności deklaracji i informacji podatkowych składanych 
przez podatników,

 ` f) rozliczanie oraz zwrot nadpłat podatkowych wynikających ze złożonych ko-
rekt deklaracji podatkowych,

 ` g) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielanie zwolnień i ulg 
w spłacie podatków i opłat lokalnych oraz postępowań administracyjnych w zakre-
sie udzielenia ulg w spłacie pozostałych należności publicznoprawnych,

 ` h) prowadzenie postępowań w zakresie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi 
w spłacie należności podatkowych stanowiących dochód Gminy Miejskiej Koło 
a pobieranych przez urzędy skarbowe,

 ` i) wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie informacji niejawnych objętych ta-
jemnicą skarbową na wniosek podatników oraz uprawnionych organów,

 ` j) wydawanie zaświadczeń w zakresie udzielonej pomocy de minimis, pomocy 
de minimis w rolnictwie oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonej po-
mocy publicznej,

 ` k) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,

 ` l) przygotowywanie wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień
 ` w podatkach lokalnych,
 ` m) sporządzania sprawozdań kwartalnych oraz rocznych w zakresie skutków 

obniżenie górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień w spłacie 
należności podatkowych oraz sprawozdania podatkowego Sp-1 w zakresie podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

 ` n) udział w pracach dotyczących realizacji budżetu miasta.

 ` 2) w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym:
 ` a) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie udzielania ulg w spłacie na-

leżności
 ` o charakterze cywilnoprawnych,
 ` b) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności 

o charakterze cywilnoprawnym,
 ` c) przygotowywanie kwartalnych zestawień w zakresie udzielonych umorzeń 

niepodatkowych należności budżetowych.
 ` 3) w zakresie przymusowego egzekwowania należności o charakterze publicz-

noprawnym oraz cywilnoprawnym:
 ` a) prowadzenie egzekucji administracyjnej poprzez wystawianie upomnień oraz 

tytułów wykonawczych,
 ` b) prowadzenie postępowań mających na celu przymusowe wyegzekwowanie 

należności o charakterze cywilnoprawnym, w tym: wystawianie i kierowanie po-
zwów do sądu, zgłaszanie wierzytelności do komornika sądowego, inne,

 ` c) prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych i pozwów do 
sądu,

 ` d) prowadzenie korespondencji z organami egzekucyjnymi w zakresie prowa-
dzonych postępowań egzekucyjnych, zgłaszanie wierzytelności należnych,

 ` e) dokonywanie zabezpieczenia należności w drodze ustanowienia zastawu skar-
bowego na ruchomościach dłużników lub hipoteki przymusowej na nieruchomo-
ściach dłużników.

Naczelnik Wydziału
Eliza Zawadzka-Kotkowska
parter, pokój nr 10 
tel.: (63) 262 75 53
e-mail: podatki@kolo.pl 

Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji znajduje się  
w gmachu przy ulicy Mickiewicza 12

Z DZIAŁALNOŚCI 
R ADY MIEJSKIEJ

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

Robert Cesarz 
Przewodniczący

Ewa 
Baryła

Andrzej
Cesarz

Marek
Kaftan

Halina
Musiałek

Mariusz
Hanefeld

Jarosław
Tomczyk

Mariusz
Budny 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI OŚWIATY,  
KULTURY I SPORTU:

 ` polityki oświatowej, placówek oświatowo-wychowawczych,
 ` edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży,
 ` działalności instytucji kultury, dóbr kultury, ochrony zabytków,
 ` promocji kultury i nauki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 ` inne zadania zlecone przez Radę. 


