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Zapraszamy  
na naszą nową  

stronę internetową  
www.kolo.pl

Jakie inwestycje będą kontynuowane  
i rozpoczęte w 2021 r.?

Systematycznie informujemy Mieszkańców o rozpoczęciu i przebiegu inwestycji, które prowadzone są równo-
legle w różnych rejonach miasta. Rok zbliża się ku końcowi a nowy powita nam całkiem nowymi zadaniami. 

O prócz inwestycji reali-
zowanych, Burmistrz 

wspólnie z Radnymi Rady 
Miejskiej, planują również 
inne inwestycje. Oto wykaz 
wszystkich:
• budowa nawierzchni dro-

gi i kanalizacji deszczowej  
ul. L. Staffa,

• budowa drogi ul. W. Szym-
borskiej z kanalizacją 
deszczową i oświetleniem  
ulicznym,

• budowa drogi ul. Przesmyk 
z kanalizacją deszczową 
i oświetleniem ulicznym,

• budowa drogi ul. Wia-
tracznej z kanalizacją  
deszczową,

• budowa ul. Boguszynieckiej,
• budowa ul. Krętej z kana-

lizacją deszczową – doku-
mentacja projektowa,

• budowa ul. Krokusowej 
z kanalizacją deszczową – 
dokumentacja projektowa,

• budowa ul. Asnyka – doku-
mentacja projektowa,

• budowa chodnika ul. Ener-
getycznej,

• budowa budynku komunal-
nego przy ul. Kajki,

• budowa budynków socjal-
nych w rejonie ul. Sosnowej 
– dokumentacja projektowa,

• przebudowa skrzydła bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
nr 5 na przedszkole,

• przebudowa i rozbudowa 
budynku przy ul. Powstań-
ców Wlkp. na żłobek,

• zagospodarowanie terenu 

zieleni przed Szkołą Podsta-
wową nr 1,

• budowa PSZOK-u,
• przebudowa boiska piłkar-

skiego na stadionie przy  
ul. Sportowej 12.

W przyszłym roku 
burmistrz zaproponuje 
Państwu radnym sporzą-
dzenie dokumentacji na rewita-
lizację Parku 600-lecia i Parku  
Moniuszki.

Ponadto, kiedy tylko zo-
stanie ogłoszony program do-
finansowań budowy boisk zło-
żymy odpowiedni wniosek na 
budowę boiska przy SP nr 5.

W ramach udzielonej 
dotacji planowana jest kon-
tynuacja budowy północnej 
obwodnicy (dokumentacja 

projektowa) oraz przebudowa 
ul. PCK.

Zgodnie ze wspólnymi 
uzgodnieniami z Powiatem 
Kolskim planowane jest rów-
nież wykonanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę  
ul. Broniewskiego na odcinku 
od 20 Stycznia do ul. Toruń-
skiej.

Poza tym dwie nasze spół-
ki MZWiK i MZEC prowadzą 
dwie inwestycje: spółka cie-
płownicza budowę ciepłowni 
geotermalnej w mieście Koło 
wraz z jej podłączeniem do ist-
niejącego systemu ciepłowni-
czego MZEC Sp. z o. o. a spół-
ka wodociągowa przebudowę 
i modernizację oczyszczalni 
ścieków dla aglomeracji Koło.

BUDŻET

Mieszkańcy będą 
tworzyć kolski budżet 
obywatelski
Coraz więcej przywilejów 
dla kolan...  f STR. 3

GEOTERMIA

Dofinansowanie  
geotermii podpisane!

Kolskie ciepłownictwo przej-
dzie transformację...

 f STR. 3

INWESTYCJE

Miejskie zadania  
drogowe z dużym  
dofinansowaniem!
Podpisano umowy na nowe 
ulice...  f STR. 4

MOPS

Nowa siedziba MOPS-u
MOPS-u już nie bę-
dzie ani na Starówce, ani  
na ul. Dąbskiej…

 f STR. 5

MZEC

25 lat spółki MZEC Koło
Minione 25 lat to czas niezwy-
kle dynamicznych wydarzeń, 
które zmieniły tę spółkę...

 f STR. 7

LUDZIE KOŁA

Pożegnaliśmy dwóch 
wspaniałych kolan

Na zawsze pozostaną w naszej 
pamięci...

 f STR. 8

ZAMEK

I etap rewitalizacji 
zakończony
Wniosek o dofinansowanie II 
etapu prac złożony...

 f STR. 9

RADA MIEJSKA

Apel Rady Miejskiej
Rada Miejska Koła solidary-
zuje się...

 f STR. 10

Tym razem ulice 
Wiatraczna i Przesmyk 
Drogi z perspektywą  
na dofinansowanie...

 f STR. 4



2 GŁOS Z RATUSZA

Na listopadowej sesji kolscy radni dokonali 
zwiększenia wysokości pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na 
realizację zadań inwestycyjnych. U schyłku roku 
warto przyjrzeć się kwotom, jaki wsparły samo-
rząd powiatowy w realizacji zadań na terenie 
miasta Koła.

O becna siedziba żłobka 
gwarantuje kolskim 

milusińskim znakomitą, 
ale niestety niewystarcza-
jącą, opiekę nad najmłod-
szymi kolanami. Nie dla 
wszystkich potrzebujących 
maluszków jest miejsce. 

Aby rozwiązać problem 
braku miejsc w żłobku, kol-
ski włodarz zaproponował 
przeznaczenie pod potrze-
by małych dzieci całego 
budynku przy ul. Powstań-
ców Wlkp, łącznie z czę-
ścią, którą obecnie zajmuje 
Przedszkole nr 6. Przed-
szkole zmieni siedzibę, 
a budynek przejdzie grun-
towne prace adaptacyjne. 

W ramach dofinansowa-
nia z WRPO na lata 2014-
2020 projekt „Nowe miej-
sca żłobkowe w mieście 
Koło” został oszacowany 
na 2 082 000,00 zł z czego  
1 769 7000,00 zł to kwota 

Żłobek w Kole będzie  
większy

Dzięki wysokiej kwocie dofinansowania

dofinansowania projektu. 
Gmina Miejska Koło 

w odpowiedzi na konkurs 
„MALUCH+” złożyła do 
Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wniosek 
o pozyskanie środków. 
W listopadzie na stronie 
Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej uka-
zały się wyniki konkursu. 
Nasze miasto znalazło się 
na liście podmiotów do do-
finansowania utworzenia 
nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w kwocie 
1.377.372 zł.

- Mam nadzieję, że 
w nowej – czyli wyre-
montowanej siedzibie, 
wystarczy miejsca dla 
wszystkich rodzin ubie-
gających się o przyjęcie 
małego dziecka do żłob-
ka – powiedział burmistrz 
Krzysztof Witkowski.

Drodzy 
Mieszkańcy
 

M inęły 2 lata, od 
kiedy przed Radą 

Miejską złożyłem przysięgę 
i objąłem urząd Burmistrza 
Miasta Koła.

Moje priorytety zawar-
łem już w moim programie 
wyborczym, który realizuję 
współdziałając z radnymi 
Rady Miejskiej Koła, mo-
imi współpracownikami 
oraz osobami życzliwymi 
dla miasta Koła.

Przez te dwa lata udało 
się m. in. przywrócić kuch-
nie do szkół oraz wykonać 
wiele mniejszych i więk-
szych inwestycji w naszym 
mieście.

Ważną dla mnie spra-
wą jest pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych. Do tej 
pory miasto (w tym spółka 
MZEC) pozyskało ponad 

21 mln złotych środków 
zewnętrznych, m. in. na 
drogi, geotermię, budowę 
PSZOK, siłownie zewnętrz-
ne i konserwację ruin zam-
ku.

Od samego początku 
priorytetem dla mnie było 
otwarcie Koła na całkiem 
nowe możliwości rozwoju. 
Dzisiaj, mogę Państwa za-
pewnić, że Koło wkroczyło 
na drogę rozwoju i budzi się 
z marazmu. Wiemy już, że 
geotermia kolska powsta-
nie; wiemy, że konserwacja 
i rewitalizacja zamku wraz 
z zorganizowaniem terenu 
rekreacji i wypoczynku sta-
ją się realne… na to wszyst-
ko potrzeba jeszcze czasu, 
ale postawiliśmy pierwszy 
krok i obiecuję, że stawiał 
będę kolejne dla rozwoju 
naszego ukochanego mia-
sta.

Oprócz tych dwóch mi-
nionych lat ważne są plany 
na przyszłość. Planuję m. 

in. rewitalizację parków 
miejskich oraz budowę blo-
ków mieszkalnych. Pierw-
szy blok zaczynamy w przy-
szłym roku, a także budowę 
skweru przy SP 1.

Doskonale wiem, w ja-
kim kierunku idę i co chcę 
osiągnąć. Póki będę miał 
taką możliwość i mandat 
od Mieszkańców, mój plan 
realizował będę z żelazną 
konsekwencją.

Na koniec pragnę po-
dziękować radnym Rady 
Miejskiej Koła za akcepta-
cję moich pomysłów, które 
służą rozwojowi miasta, 
a moim współpracownikom 
dziękuję za merytoryczne 
wsparcie. Swoje podzię-
kowania kieruję również 
w stronę wielu osób życzli-
wych dla miasta Koła. 

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Witkowski
Burmistrz Miasta Koła

Od początku mojej kadencji udało się pozyskać 

21 265 502,34 złotych  
środków zewnętrznych na inwestycje w mieście Kole,

Dziękuję Państwu radnym za przyjęcie  
tych inwestycji do realizacji,  

a moim współpracownikom za zaangażowanie. 
Obiecuję, że nadal starał się będę  

o pozyskanie pieniędzy dla Miasta Koła.

Dr Krzysztof Witkowski 
Burmistrz Miasta Koła

Razem, to ponad 21 milionów 265 tysięcy złotych.

                                                 a mianowicie:
Z Funduszu Dróg Samorządowych:
(środki rozdziela Wojewoda Wielkopolski, a zatwierdza Premier RP)
1 045 701,48 zł na dokończenie budowy ul. L. Staffa i W. Szymbor-
skiej,
   459 059,00 zł na budowę ulicy Grodzkiej.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie:
   1 341 521,00 zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych,
15 095 620,86 zł środki otrzymała Spółka MZEC na budowę cie-
płowni geotermalnej w Kole, w skład której                        
                                wejdzie drugi odwiert KOŁO GT-2

Z Ministerstwa Sportu:
1 304 000,00 zł na budowę boiska ze sztuczną murawą, 
      49 900,00 zł na budowę siłowni zewnętrznych.

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
   200 000,00 zł na remont fragmentu muru płn. zamku.

Z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego:
(WRPO na lata 2014-2020)
1 769 700,00 zł na nowe miejsca żłobkowe 

Samorządy razem  
dla mieszkańców  
Koła

Dobra współpraca owocuje

T ym razem Powiatowy 
Zarząd Dróg zwrócił 

się do samorządu miasta 
Koła i Zarządu Powiatu 
Kolskiego o zwiększenie 
pomocy finansowej o kwotę 
20.000,00 zł z przeznacze-
niem na realizację inwesty-
cji pn. „Przebudowa ulicy 
Poległych w Kole”. Jednak 
pamiętać trzeba, że przez 
cały rok 2020 oba samorzą-
dy, dzięki współpracy, wie-
le razem dokonały. Gmina 
Miejska Koło udzieliła po-
mocy finansowej w wyso-
kości ogółem 774.000,00 zł 
dla Powiatu Kolskiego na 
realizację następujących za-
dań: „Rozbudowa ulicy Na-
górnej w Kole” – w kwocie 

314.000,00 zł, „Inwestycja 
na skrzyżowaniu dróg Aleja 
Jana Pawła II – Powstańców 
Wielkopolskich – Powsta-
nia Warszawskiego poło-
żonych w ciągu obwodnicy 
miasta Koła” – w kwocie 
315.000,00 zł, „Budowa 
północnej obwodnicy Koła 
w ciągu drogi powiato-
wej nr 3205P” – w kwocie 
15.000,00 zł, „Przebudo-
wa ulicy Broniewskiego 
na odcinku od ulicy 20-go 
Stycznia do ulicy Toruń-
skiej w Kole” – w kwocie 
5.000,00 zł, „Przebudo-
wa ulicy PCK w Kole” 
– w kwocie 5.000,00 zł, 
„Przebudowa ulicy Pole-
głych w Kole” – w kwocie 
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U mowa z Narodowym 
Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie zosta-
ła podpisana, w obecności 
Krzysztofa Witkowskiego 
Burmistrza Miasta, przez 
Przemysława Stasiaka Pre-
zesa Zarządu MZEC Sp. 
z o.o. 

Przypomnijmy, że kwo-
ta dofinansowania to 15 095 
620,86 zł netto natomiast 
wartość całej inwestycji 
to 37 274 065,26 zł brut-
to, brakująca kwota zosta-
nie uzupełniona pożyczką 
z NFOŚiGW w Warszawie 
oraz ze środków własnych 
Spółki. 

W związku z panującą 
epidemią podpisanie umo-
wy odbyło się koresponden-
cyjnie bez udziału Prezesa 
NFOŚiGW p. Artura Mi-
chalskiego, który swój pod-
pis złożył wcześniej.

- Byłem świadkiem 
tej historycznej chwili. 
Ważnej nie tylko dlatego, 
że mamy szansę o bardzo 
dużo zmniejszyć emisję 
szkodliwego CO2, ale rów-
nież dlatego, że przed na-
szym miastem i naszymi 
mieszkańcami otwierają 
się całkiem nowe możli-

Z dumą i radością Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski i Prezes 
MZEC Sp. z o.o. w Kole Przemysł Stasiak pragną poinformować mieszkań-
ców, że dn. 30 października 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowa-
nie „Budowy ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem 
do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.”. 

Na listopadowej sesji radni podjęli uchwałę 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 
projekt kolskiego budżetu obywatelskiego.

Umowa na dofinansowanie  
geotermii podpisana!

Mieszkańcy będą tworzyć 
kolski budżet obywatelski

Kolskie ciepłownictwo przejdzie diametralną transformację

Coraz więcej przywilejów dla kolan

O prócz zatwierdzonej 
uchwałą Rady Miejskiej 

Koła obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej (przypomnij-
my: to procedura dająca miesz-
kańcom możliwość zgłaszania 
projektów uchwał, które na-
stępnie stają się przedmiotem 
prac rady; dla miast o naszej 
wielkości, inicjatywę uchwa-
łodawczą wnieść może co 
najmniej 300-osobowa grupa 
mieszkańców) Burmistrz Mia-
sta Koła dr Krzysztof Witkow-
ski ma dalsze, ambitne plany 
na oddanie mieszkańcom pra-
wa decydowania o budżecie. 
– Zaproponowałem radnym 
projekt uchwały o kolskim 
budżecie obywatelskim – po-
wiedział burmistrz. – Pierw-
szym budżetem obywatel-

skim będzie budżet na rok 
2022. O części wydatków bu-
dżetowych decydować będą 
mieszkańcy. Zapowiadałem,  
że tak uczynię. Dotrzymałem 
słowa.

Jak czytamy w dokumen-
cie, celem kolskiego budżetu 
obywatelskiego jest aktywi-
zacja mieszkańców i zachę-
cenie ich do dyskusji na temat 
potrzeb mieszkańców Gminy 
Miejskiej Koło oraz decydowa-
nia o wydatkowaniu określonej 
części budżetu. Środki kolskie-
go budżetu obywatelskiego 
mają służyć podnoszeniu jako-
ści życia mieszkańców.

O etapach tworzenia do-
kumentu Urząd Miejski bę-
dzie informował mieszkańców 
w odpowiednim czasie.

wości rozwoju i przy oka-
zji chciałem złożyć gorące 
podziękowania również 
panu prezesowi Przemy-
sławowi Stasiakowi oraz 
pani Ewie Wasielewskiej, 
dyrektor finansowemu 
przy składaniu wniosku. 
Dzięki geotermii nasza 
spółka nie będzie mu-
siała kupować drogich 
uprawnień na emisję CO2. 
Chciałbym też gorąco 
podziękować wszystkim 
radnym Rady Miejskiej, 
którzy zawsze pozytywnie 
głosowali wnioski mające 
na celu właśnie realizację 
tej inwestycji. Bez dobrej 
współpracy burmistrza, 

W obliczu trudnej sytuacji…

Podatki na 2021 rok  
nie zostaną podniesione!

W związku z trudną 
sytuacją epide-

miczną, która niestety rzu-
tuje na życie i byt naszych 
mieszkańców, podatki  
na rok 2021 pozostaną  
na dotychczasowym pozio-
mie – powiedział Burmistrz 
Miasta Koła dr Krzysztof  
Witkowski. 

Każdego roku Rada 
Miejska obraduje nad zapro-
ponowaną przez burmistrza 
wysokością stawek podatku  
na kolejny rok. Podatki i opła-
ty lokalne stanowią ważne 
źródło dochodów budżetu.  
A czym zasobniejsza miej-
ska kasa, tym więcej jest 
środków na inwestycje. 

Po wspólnych konsulta-
cjach burmistrza i radnych 

uzgodniono, że podwyżek 
podatków nie będzie, chociaż 
burmistrz zaproponował pod-
wyżkę jedynie o 1,5% (mak-
symalna możliwa to 3,9%).

- Pamiętając, jak rok 
wcześniej radni podwyż-
szyli podatki o 7%, bo 
nie były one podwyższane 
przez kilka lat, chciałem 
uniknąć takiej sytuacji, 
że za kilka lat będziemy 
zmuszeni podnieść podat-
ki o jakiś znaczący pro-
cent. Samorząd polega na 
dyskusji i wypracowywa-
niu konsensusu i tak też 
się stało. Trzeba dodać, 
że wiele gmin podnosi po-
datki, chociażby Gmina 
Wiejska Koło – powiedział 
burmistrz.

Rady Miejskiej i pana pre-
zesa tej inwestycji na pew-
no by w mieście nie było  – 
powiedział włodarz miasta 
dr Krzysztof Witkowski.

- Chciałbym w tym 
miejscu bardzo podzięko-
wać Panu burmistrzowi za 
zaangażowanie w powo-
dzenie tej inwestycji i wy-
świadczoną pomoc oraz 
wsparcie – powiedział pre-
zes MZEC Sp. z o.o. w Kole 
Przemysław Stasiak.

Ciepłownia geotermal-
na będzie majątkiem miasta 
a ciepłownictwo w naszym 
mieście przejdzie diame-
tralną transformację. 
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Miejski samorząd wnioskował o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych dwóch ważnych inwestycji w Kole. Oba przedsięwzięcia zostały ujęte na 
liście zadań gminnych. Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu 
listy przez Prezesa Rady Ministrów i podpisaniu umowy z  Wojewodą Wiel-
kopolskim.

Burmistrz miasta Koła Krzysztof Witkowski realizuje swój program remontu 
i budowy parkingów osiedlowych i dróg wewnętrznych. Aktualnie trwa re-
mont drogi i parkingu przy ul. Wojciechowskiego 19 i Broniewskiego 19A.

Kontynuowane są prace nad budową północnej ob-
wodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej Nr 3205P.

Podpisano umowy na budowę ulicy L. Staffa oraz uli-
cy W. Szymborskiej z dofinansowaniem z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Inwestycje są miastu potrzeb-
ne, a pokrycie części kosztów ze środków zewnętrz-
nych jest dużą ulga dla naszego budżetu.

O szczęśliwym dla 
nas rozstrzygnię-

ciu Burmistrz Miasta 
Koła został poinformo-
wany przez Wielkopol-
ski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu. Zadania, 
o jakich mowa, to: budo-
wa drogi ul. Wiatracznej 

T rwa remont na-
wierzchni drogi we-

wnętrznej zlokalizowanej 
na działkach nr 69/4 i 69/5 
ark. mapy 26 w rejonie 
ulicy Wojciechowskiego. 
Umowa z wykonawcą - 
Konrad Marek MK Stella 
z Koła - została podpisana 
26.10.2020 r. Wartość ro-
bót brutto 138.248,01 zł. 
Zadanie jest  realizowane 
w ramach uzgodnień ze 
Spółdzielnią Mieszkanio-
wą w Kole. Polega na wy-
konaniu nowej nawierzchni 
z kostki betonowej (obecnie 
trylinka) z uzupełnieniem 
kanalizacji deszczowej.

Przypomnijmy, że 
w 2019 r. wykonana zosta-
ła droga wewnętrzna przy  
ul. Toruńskiej 68. W bieżą-
cym roku, zgodnie z usta-
leniami ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową, wykona-
ny został przez nią par-
king przy ul. Kolejowej 
52. W roku 2021 plano-
wane są kolejne realiza-
cje. – Równie ważne jak 

drogi publiczne, są drogi 
wewnętrzne i parkingi, co 
z pewnością potwierdzi 
każdy mieszkaniec kol-
skiego osiedla – powiedział 
włodarz.

P owiatowy Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na wyko-
nanie dokumentacji technicznej „Budowy północnej ob-

wodnicy miasta Koła”. To wspólna inwestycja Powiatu Kol-
skiego, Miasta Koła oraz Gminy Koło. Każdy z samorządów 
wyasygnował na dokumentację po 415 000 złotych.

D n. 10 listopada 2020 r. 
Gmina Miejska Koło 

zawarła umowę z wykonawcą 
Konrad Marek MK Stella z Koła 
na realizację zadania „Budo-
wa nawierzchni drogi i budowa 
kanalizacji deszczowej ulicy L. 
Staffa w mieście Kole”. Przed 
nami dokończenie I etapu – od-
cinka pomiędzy ulicą Sienkiewi-
cza a ulicą Konopnickiej oraz II 
etap inwestycji – między ul. Ko-
nopnickiej a Zapolskiej. Zadanie 
zostanie zrealizowane do 17 maja 

2021 roku. Wartość robót brutto: 
1.590.555,00 zł. Dofinansowanie 
zadania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych wynosi 721.607,87 zł.

W dn. 23.09.2020 r. Gmina 
Miejska Koło zawarła umowę 
z wykonawcą Konrad Marek 
MK Stella z Koła na budowę dro-
gi ul. W. Szymborskiej. Wartość 
robót brutto wynosi 322.852,01 
zł. Termin realizacji do 1 marca 
2021 r. Dofinansowanie zadania 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych wynosi 161.426,00 zł. 

Tym razem ulice Wiatraczna i Przesmyk 

W Kole powstają drogi wewnętrzne i parkingi

Przetarg rozstrzygnięty

Miejskie zadania drogowe  
z dużym dofinansowaniem!

Kolejne dwie drogi z perspektywą na dofinansowanie!

Nie tylko drogi publiczne

Prace nad budową obwodnicy Koła w toku

To duża ulga dla budżetu

wraz z budową kanali-
zacji deszczowej – sza-
cowany całkowity koszt 
inwestycji 668.486,67 zł, 
dofinansowanie na po-
ziomie 50 % oraz budo-
wa ulicy Przesmyk wraz 
z budową kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia 

ulicznego – szacowany 
całkowity koszt inwesty-
cji 1.644.496,40 zł, dofi-
nansowanie na poziomie 
50 %. 

Oznacza to, że na-
sze miasto może wkrótce 
otrzymać ponad 1.156.000 
zł dofinansowania!

Zdjęcie ul. W. Szymborskiej

Zdjęcie ul. Wojciechowskiego

Zdjęcie ul. Przesmyk

Zdjęcie ul. L. Staffa
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Na piętrze budynku, którego parter zajmuje Dzien-
ny Dom "Senior+", mieści się obecnie Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Kole. Zamiast w dotych-
czasowych dwóch lokalizacjach – na Starym Rynku 
oraz przy ul. Dąbskiej, urzędnicy pracują teraz przy  
ul. Powstańców Wlkp. Zatem, tam musimy się udać 
w sprawie świadczeń pieniężnych, pomocy społecznej 
i innych realizowanych przez ośrodek zadań.

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat, mieszkasz w Kole i potrzebujesz wsparcia? Sko-
rzystaj z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. 

P ocząwszy od 30 listopada 
2020 roku biura Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kole, mieszczące się wcze-
śniej w budynkach przy ul. Stary 
Rynek 15 oraz przy ul. Dąbskiej 
40, funkcjonują w budynku 
przy ul. Powstańców Wlkp. 8. 
Od kwietnia 2019 roku, decy-
zją Burmistrza Miasta Koła, 
budynek ten przekazany został 
w trwały zarząd Ośrodkowi. Już 
wtedy pomieszczenia na parte-
rze budynku przeznaczone były 
na potrzeby Dziennego Domu 
„Senior+” w Kole. Remont po-
mieszczeń na piętrze miał  miej-
sce w drugiej połowie 2020 
roku.  Obecnie cały budynek 
spełnia wszelkie wymogi okre-
ślone przepisami prawa i możli-
we jest jego pełne wykorzystanie. 
Mieszkańcy Koła wszystkie spra-
wy z zakresu pomocy społecznej 
mogą załatwić w jednym miej-

W ramach Programu 
„Wspieraj Seniora” 

możesz uzyskać pomoc w po-
staci wykonania i dostarczenia 
zakupów obejmujących artyku-
ły podstawowej potrzeby (kosz-
ty zakupu pokrywa senior) oraz 
pomoc w załatwieniu spraw 
urzędowych (nieodpłatnie). Za 
realizację programu w Mieście 
Kole odpowiada Miejski Ośro-

MOPS-u już nie będzie  
ani na Starówce,  
ani na ul. Dąbskiej…

MOPS w Kole informuje

Uwaga! Zmiana siedziby

W ramach Programu „Wspieraj Seniora”

scu. – Taki był mój zamysł od 
samego początku, aby MOPS 
umieścić w jednym budynku – 
powiedział burmistrz Krzysztof 
Witkowski.

Przypominamy, że MOPS 
w Kole realizuje zadania  
z zakresu:

- świadczenia pieniężne (m. 
in. zasiłki stale, okresowe i ce-
lowe) i niepieniężne (m.in. praca 
socjalna, składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne i społeczne, pomoc 
rzeczowa, sprawienie pogrzebu, 
poradnictwo specjalistyczne, 
interwencja kryzysowa, schro-
nienie, posiłek dla uczniów szkół 
oraz dorosłych, niezbędne ubra-
nie, usługi opiekuńcze w miej-
scu zamieszkania i w ośrodkach 
wsparcia, kierowanie do domów 
pomocy społecznej), przyzna-
wane w oparciu o Ustawę z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy  
społecznej;

dek Pomocy Społecznej w Kole. 
Aby uzyskać pomoc zadzwoń:

- na infolinię: 22 505 11 11 
i zgłoś decyzję o pozostaniu 
w domu dla własnego bezpie-
czeństwa,

- możesz zadzwonić rów-
nież bezpośrednio do Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kole:  63 277 70 11 oraz 
797 903 335.

- przydzielanie asystenta ro-
dziny w oparciu Ustawę z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej dla rodzin borykających się 
z trudnościami opiekuńczo-wy-
chowawczymi;

- świadczenia przyznawane 
w oparciu o Ustawę z dnia 28 li-
stopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych, tj.  zasiłki rodzinne 
wraz z dodatkami, jednorazowa 
zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka,  świadczenia opiekuń-
cze dla rodzin w których wystę-
puje niepełnosprawność, świad-
czenie rodzicielskie;

- jednorazowe świadczenie 
z tytułu urodzenia się żywego 
dziecka, u którego zdiagnozo-
wano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju lub w czasie porodu, na 
podstawie Ustawy z dnia 4 listo-
pada 2016 r. o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przyznawa-
ne w oparciu o Ustawę z dnia  
7 września 2007 roku o pomo-
cy osobom uprawnionym do  
alimentów;

- dodatki mieszkaniowe re-
alizowane w oparciu o Ustawę 
z dnia 21 czerwca 2001 roku o do-
datkach mieszkaniowych;

- dodatki energetyczne reali-
zowane w oparciu o Ustawę z 10 
kwietnia 1997 roku - Prawo ener-
getyczne;

- świadczenia 
z zakresu pomocy materialnej dla 
uczniów,  realizowane w oparciu 
o Ustawę z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty;

- świadczenia wychowaw-
cze (tzw. „500+”), realizowane 
w oparciu o Ustawę z dnia 16 
lutego 2016 roku o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci;

- świadczenie „Dobry Start” 
(tzw. „300+”), realizowane 

w oparciu o Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 30 maja 
2018 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry start”;

- zadania w ramach pracy 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
do spraw przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, działającego na 
mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie;

- realizacja zadań  wynika-
jących  z rządowych programów 
pomocy społecznej, mających 
na celu ochronę poziomu życia 
osób, rodzin i grup społecznych 
oraz rozwój specjalistycznego 
wsparcia.

Obecnie MOPS w Kole 
realizuje programy: Program 
Wieloletni „Senior+” na lata 
2015-2020, Programu „Asy-
stent rodziny” na rok 2020, 
Program „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023, 
Program „Opieka 75+” edycja 
2020, Program „Wspieraj Se-
niora”.

W strukturze Ośrodka 
funkcjonują placówki wsparcia:

- Dzienny Dom „Senior+” 
w Kole (tel. 883 067 511), prze-
znaczony dla mieszkańców miasta 
Koła, kobiet i mężczyzn nieaktyw-
nych zawodowo w wieku powyżej 
60 lat, którzy ze względu na wiek, 

chorobę lub niepełnosprawność 
wymagają częściowej opieki i po-
mocy w zaspokojeniu niezbędnych 
potrzeb życiowych. Dom prowa-
dzi 30 miejsc dziennego pobytu 
w budynku przy ul. Powstańców  
Wlkp. 8. 

- Noclegownia dla Osób Bez-
domnych w Kole (tel. 507 072 338), 
której celem jest udzielenie natych-
miastowej pomocy osobom pozba-
wionym schronienia w zaspoko-
jeniu najbardziej podstawowych 
potrzeb życiowych tj. zapewnienie 
noclegu, możliwość dokonania 
zabiegów higienicznych oraz sko-
rzystania z ciepłego posiłku. Noc-
legownia dysponuje 30 miejscami 
dla kobiet i mężczyzn.

W celu załatwienia 
wszelkich spraw w Ośrodku  
prosimy o:

- korzystanie z e-usług dostęp-
nych na portalu Emp@tia - strona 
internetowa https://empatia.mpips.
gov.pl/;

- korzystanie z elektronicz-
nej skrzynki podawczej ePUAP: /
mopskolo/SkrytkaESP

- korzystanie z drogi kore-
spondencyjnej (tradycyjnej za 
pośrednictwem Poczty Polskiej 
kierowanej na adres:  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kole, ul. Powstańców Wlkp. 8, 
62-600 Koło) lub usługi e-mail na 
adres: mops@kolo.pl.

Pracownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kole przyjmie od Ciebie 
zgłoszenie, skontaktuje Cię 
bezpośrednio z pracownikiem 
odpowiedzialnym za wykonanie 
usługi, który ustali i zrealizuje 
Twoje potrzeby.

Seniorze! Zostań w domu. 
Nie lekceważ zagrożenia. Twoje 
zdrowie jest najważniejsze!

 f SEKRETARIAT – 63 277 70 11

 f DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-KADROWY – 63 277 70 12

 f DZIAŁ FINANSOWY- 63 277 70 12, 63 277 70 13

 f KIEROWNIK DZ. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – 63 277 70 14

 f ŚWIADCZENIA RODZINNE – 63 277 70 15

 f ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE („500+”) – 63 277 70 15

 f FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 63 277 70 15

 f ŚWIADCZENIA „DOBRY START” („300+”) – 63 277 70 15

 f DODATKI MIESZKANIOWE – 63 277 70 16

 f DODATKI ENERGETYCZNE – 63 277 70 16

 f STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE – 63 277 70 16

 f ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE – 63 277 70 16

 f POMOC ŚRODOWISKOWA  

        (PRACOWNICY SOCJALNI) – 63 277 70 17, 63 277 70 18

 f USŁUGI OPIEKUŃCZE – 63 277 70 19

 f ASYSTENCI RODZINY – 63 277 70 19

 f DZIENNY DOM „SENIOR+” W KOLE – 63 277 70 20

 f DYREKTOR MOPS W KOLE – 63 277 70 10

 f TEL. KOM. 797 903 335

Nowe, aktualne numery telefonów 
do poszczególnych działów MOPS
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W ojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu ogłasza, że od 
dnia 21.10.2020 r. rozpoczę-
ty zostanie nabór wniosków 
o dofinansowanie dla Be-
neficjentów uprawnionych 
do podwyższonego poziomu 
dofinansowania w oparciu o:

 ` Część 2 Programu Prio-
rytetowego „Czyste Po-
wietrze”, z wyłączeniem 
dofinansowania w formie 
pożyczki dla gmin, jako 
uzupełniającego finansowa-
nia dla Beneficjentów, oraz 
w formie dotacji z przezna-
czeniem na częściową spłatę 
kapitału kredytu bankowego.

 ` wzór formularza wniosku 
o dofinansowanie, obejmują-
cy Część 2 programu,

 ` Regulamin naboru wnio-
sków o dofinansowanie 
przedsięwzięć w ramach 
Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze”.

W ramach Części 2 pro-
gramu istnieje możliwość 
finansowania przedsięwzięć 
rozpoczętych do 6 miesięcy 
przed datą złożenia wnio-
sku o dofinansowanie oraz 
nie wcześniej niż w dniu 
15.05.2020 r.

Część 2 programu umoż-
liwia także dofinansowanie 
przedsięwzięć zakończonych 
pod warunkiem, że nie zosta-
ły rozpoczęte wcześniej niż 6 
miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie 

Nabór wniosków w ramach cz. 2 
Programu Priorytetowego  
„Czyste powietrze”

oraz nie wcześniej niż w dniu 
15.05.2020 r.

Dla kogo dofinansowa-
nie?

Beneficjentem Części 2 
programu może zostać osoba 
fizyczna, która łącznie speł-
nia następujące warunki:

 ` jest właścicielem/współ-
właścicielem budynku 
mieszkalnego jednorodzin-
nego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyod-
rębnioną księgą wieczystą,

 ` przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka 
jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu 
wydawanym zgodnie z art. 
411 ust. 10g ustawy – Pra-
wo ochrony środowiska, nie 
przekracza kwoty:

1. 1 400 zł w gospodar-
stwie wieloosobowym,

2. 1 960 zł w gospodar-
stwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku 
prowadzenia działalności go-
spodarczej, roczny przychód 
osoby, o której mowa powy-
żej, z  tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej za rok kalen-
darzowy, za który ustalony 
został przeciętny miesięcz-
ny dochód wskazany w za-
świadczeniu,  nie przekracza 
trzydziestokrotności kwoty 
minimalnego wynagrodze-
nia za pracę określonego 
w rozporządzeniu Rady 

Ministrów obowiązującym 
w grudniu roku poprzedza-
jącego rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie doty-
czy budynków wielorodzin-
nych oraz budynków nowo-
budowanych.

Osoba fizyczna, która 
zamierza złożyć wniosek 
o przyznanie podwyższone-
go poziomu dofinansowania 
do WFOŚiGW, powinna 
uzyskać, do dnia złożenia 
wniosku, od wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta 
(zgodnie z miejscem jej za-
mieszkania) zaświadczenie 
o wysokości przeciętne-
go miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego 
członka jej gospodarstwa do-
mowego.

Złożenie wniosku o dofi-
nansowanie w ramach Czę-
ści 2 programu jest uwarun-
kowane posiadaniem ww. 
zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta ma obowiązek 
wydania takiego zaświad-
czenia na żądanie osoby 
fizycznej, która zamierza 
złożyć wniosek o przyzna-
nie podwyższonego poziomu 
dofinansowania w ramach 
Części 2 programu, wynika-
jący z art. 411 ust. 10g ustawy 
– Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 
z późn. zm.). Wzór żądania 
wydania zaświadczenia oraz 
wzór zaświadczenia okre-

śla rozporządzenie Ministra 
Klimatu z dnia 2 październi-
ka 2020 r. w sprawie określe-
nia wzoru żądania wydania 
zaświadczenia o wysokości 
przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego 
na jednego członka gospo-
darstwa domowego osoby 
fizycznej oraz wzoru tego za-
świadczenia Dz. Ust. 2020 r. 
poz. 1713.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinansowa-

nie należy składać:
 ` do WFOŚiGW obejmują-

cego swoim działaniem teren 
województwa, w którym 
zlokalizowany jest budynek/
lokal mieszkalny, którego 
dotyczy przedsięwzięcie, lub

 ` za pośrednictwem gmin, 
które zawarły porozumienia 
w sprawie ustalenia zasad 
wspólnej realizacji programu 
priorytetowego „Czyste Po-
wietrze” z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowa-
nie można składać:

 ` poprzez aplikację interne-
tową, tj. Portal Beneficjenta 
dostępny na stronie interne-
towej właściwego wfośigw 
(konieczne dostarczenie rów-
nież formy papierowej z wy-
maganymi podpisami), lub

 ` poprzez serwis gov.pl 
(wymagana wyłącznie for-
ma elektroniczna z podpisem 
zaufanym lub kwalifikowa-
nym).

Szczegółowe informacje 

o składaniu i rozpatrywaniu 
wniosków o dofinansowanie 
zawarte są w Regulaminie 
naboru wniosków o dofinan-
sowanie przedsięwzięć w ra-
mach programu prioryteto-
wego „Czyste Powietrze”.

Nie jest możliwa korekta 
wniosku o dofinansowanie 
(w rozumieniu § 2 ust. 14 
Regulaminu naboru wnio-
sków) złożonego w ramach 
Części 1 programu przed 
dniem 21.10.2020 r. zmie-
niająca go na złożony w ra-
mach części 2 programu. Je-
żeli Wnioskodawca złożył 
wniosek o dofinansowanie 
przed dniem 21.10.2020 r., 
ale nie zawarł umowy o do-
finansowanie może wycofać 
wniosek i złożyć go ponow-
nie na warunkach Części 2 
programu, z zastrzeżeniem 
spełnienia wymogów doty-
czących terminu rozpoczęcia 
i zakończenia przedsięwzię-
cia wskazanych w progra-
mie, tj. nie wcześniej niż 
przed dniem 15.05.2020 r.

Więcej informacji oraz 
pomoc w wypełnieniu do-
kumentów można uzyskać 
w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzę-
du Miejskiego w Kole przy  
ul. Mickiewicza 12 w pok. nr 
114 lub pod numerem telefo-
nu 63 26 27 550 bądź za po-
średnictwem poczty e-mail: 
srodowisko2@kolo.pl.

Życzymy dalszych sukcesów!
Z poważaniem

Burmistrz Miasta Koła /-/dr Krzysztof Witkowski 
Przewodniczący Rady Miejskiej Koła /-/Tomasz Sobolewski

Gratulacje dla miejskiej spółki
Firmą Godną Polecenia kieruje Lider Przedsiębiorczości

Z tytułu uzyskania wyróżnień i certyfikatów przez Miejski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole oraz prezesa spółki Roberta Gajdę, kolski 
burmistrz i przewodniczący rady gratulują zasłużonych honorów.

G ratulujemy Panu 
Prezesowi zdobycia 

wyróżnienia indywidual-
nego „Lider Przedsiębior-
czości” oraz Certyfikatów 
dla Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Kole „Firma 
Godna Polecenia” i „Wia-
rygodny Partner w Ochro-

nie Środowiska” będących 
potwierdzeniem Pańskich 
wysokich kompetencji oraz 
profesjonalnego zarządza-
nia spółką miejską. 

Dzięki efektywnej 
pracy Pana Prezesa i Pra-
cowników Firmy, Spółka 
MZWiK dynamicznie się 
rozwija, spełnia polskie 

i europejskie wymagania 
jakościowe, cieszy się co-
raz większym zaufaniem 
klientów.

Wobec rzetelnej pracy, 
umiejętnego kierowania 
zespołem i budowania sil-
nej, lokalnej gospodarki, 
składamy wyrazy wdzięcz-
ności, uznania i szacunku.
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Szanowni 
Państwo, 

W dniu 1 grudnia 2020 
r. minęło 25 lat od-

kąd Miejski Zakład Ener-
getyki Cieplnej z zakładu 
budżetowego, w wyniku 
przekształcenia, stał się 
spółką prawa handlowego. 
Z Aktu Założycielskiego 
Spółki dowiadujemy się, 
że zadaniem Spółki „jest 
przede wszystkim zapew-
nienie ciągłości i powszech-
nej dostępności dostaw 
energii cieplnej dla miasta 
Koła”. Cel ten realizowany 
jest zarówno przez władze 
Spółki jak i jej pracowników 
od chwili jej powołania. 

Minione 25 lat to czas 
niezwykle dynamicznych 
wydarzeń, które zmieniły 
tę spółkę. W dwudziesto-
pięcioletniej historii było 
wiele punktów zwrotnych, 
które na wielu różnych 
płaszczyznach odcisnęły 
swój trwały ślad i pozostają 
w pamięci zarówno pracow-
ników spółki jak i jej kontra-
hentów. Zmiany, o których 
mowa zachodziły nie tylko 
w warstwie technicznej, 
choć tutaj postęp jest naj-
bardziej widoczny, ale tak-
że w warstwie organizacji 
pracy w zakresie finansów 
i księgowości, a także, co 
chyba najważniejsze, w war-
stwie racjonalnego zużycia 
paliw i ochrony środowiska 
naturalnego. 

Obecnie Nasza miejska 
Spółka ciepłownicza stoi 
u progu największej zmiany 
jaka zajdzie od chwili po-
wstania zorganizowanego 
ciepłownictwa w Naszym 
mieście. Mowa tutaj o budo-
wie ciepłowni geotermalnej, 
która w niedługiej przyszło-
ści będzie podstawowym 
źródłem ciepła w systemie 
ciepłowniczym Naszego 
miasta. Zapewniam Pań-
stwa, że wspólnie z panem 
Burmistrzem Krzysztofem 
Witkowskim dokładamy 
wszelkich starań, aby to jak-
że ważne, potrzebne i ocze-
kiwane przedsięwzięcie sta-
ło się faktem. 

W dzisiejszych czasach 
trudno byłoby znaleźć oso-
bę, która nie zdawałaby so-
bie sprawy z konieczności 
ochrony powietrza poprzez 
zmniejszenie ilości emi-
sji szkodliwych substan-
cji do atmosfery. Dlatego 
budowa ciepłowni jest tak 
niezwykle istotna i bę-
dzie wpływać pozytywnie 
na zdrowie Nas wszystkich. 
Jako prezes Spółki mam 
świadomość, że budowa no-
woczesnego źródła ciepła 
nie jest przedsięwzięciem, 
które rozwiąże wszystkie 
problemy związane z czy-
stym powietrzem w mieście. 
Ponieważ, o ile emisje zanie-
czyszczeń w Spółce są i będą 
pod ścisłą kontrolą, o tyle 
rozproszone zanieczyszcza-

nie powietrza pochodzące 
z przydomowych źródeł cie-
pła (tzw. niska emisja) jest 
bardzo trudno kontrolować. 
To, że trudno je kontrolo-
wać nie znaczy, że go nie ma 
i każdy z Nas mieszkańców 
doskonale zdaje sobie spra-
wę, że chcąc nie chcąc pada 
„ofiarą” zanieczyszczeń po-
chodzących z niskiej emisji 
szczególnie w tzw. sezonie 
grzewczym. Wychodząc 
naprzeciw temu, MZEC ak-
tywnie włącza się w rozwią-
zanie tego problemu poprzez 
intensywną rozbudowę sieci 
ciepłowniczej, która sukce-
sywnie będzie obejmowa-
ła swoim zasięgiem coraz 
większą ilość obiektów na 
terenie Naszego miasta. 
Spółka w 2020 r. przyłączy-
ła do sieci rekordową liczbę 
nowych odbiorców. Przy-
łączone zostały 42 obiek-
ty z czego 35 na samym 
osiedlu Płaszczyzna i kilka 
w innych rejonach miasta. 
W tym miejscu warto za-
uważyć i zdać sobie sprawę, 
że w związku z powyższym 
około 40 kominów, które 
mówiąc w uproszczeniu, 
mogły przyczyniać się do 
smogu w Naszym mieście, 
nie będzie tego czynić. 

Jestem głęboko prze-
konany, że kierunek, który 
obraliśmy, wraz z panem 
Burmistrzem, jest właściwy, 
a efekty podejmowanych 
działań w najbliższym czasie 

będą coraz bardziej zauwa-
żalne. Budowa ciepłowni 
geotermalnej bez wątpienia 
spowoduje spektakularne 
zmniejszenie emisji CO2, 
natomiast przyłączanie no-
wych odbiorców do sieci 
cieplnej wpłynie bezpo-
średnio na zmianę jakości 
powietrza w mieście dzięki 
zmniejszeniu smogu. Bar-
dzo cieszy i buduje mnie za-
angażowanie oraz wsparcie 
jakiego doświadczam przede 
wszystkim od p. Burmistrza 
Krzysztofa Witkowskiego 
oraz radnych Rady Miejskiej 
w zakresie realizacji wspo-
mnianych wyżej inwestycji. 

Na zakończenie serdecz-
nie dziękuję wszystkim, 
którzy doceniają wysiłek 
całej załogi MZEC Sp. z. o. 
o., która najlepiej jak potrafi 
realizuje postawione przed 
nią zadanie z korzyścią dla 
wszystkich mieszkańców 
Naszego wspaniałego mia-
sta. Myślę, że jest się z cze-
go cieszyć i co świętować 
i choć zawsze pozostaje pe-
wien niedosyt przez fakt, że 
nie wszystko da się zrobić od 
razu i za jednym zamachem, 
to mam jednak nadzieję, że 
następne lata będą równie 
owocne co minione 25 lat.

Z poważaniem

Przemysław Stasiak

N a ubiegłorocznym po-
ziomie pozostała opła-

ta od posiadania psów – jej 
roczna wysokość od jednego 
czworonoga posiadanego 
przez osobę fizyczna wynosi 
42 zł.

Należność jest płatna jed-
norazowo do dnia 30 kwietnia. 
Jeżeli obowiązek jej uiszcze-
nia powstał lub wygasł w cią-
gu roku podatkowego, opłatę 
ustala się proporcjonalnie do 
liczby miesięcy, w których ist-
niał obowiązek jej uiszczenia 
i płatna jest w terminie 14 dni 
od daty powstania tego obo-
wiązku.

Zwolnienie od opłaty do-
tyczy sytuacji: przez okres 2 
lat w przypadku adopcji psa 
bezdomnego, odłowionego 
na terenie Gminy Miejskiej 

Koło lub przez okres 1 roku 
w przypadku zaczipowania 
psa. Okres zwolnienia z opłaty 
liczy się od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po cza-
sie, w którym dokonano adop-
cji bądź czipowania.

Opłaty od posiadania psa 
nie pobiera się również między 
innymi od: osób zaliczonych 
do znacznego stopnia nie-
pełnosprawności — z tytułu 
posiadania jednego psa, osób 
niepełnosprawnych - z tytułu 
posiadania psa asystującego, 
osób powyżej 65 r.ż. prowa-
dzących samodzielnie gospo-
darstwo domowe — z tytułu 
posiadania jednego psa, podat-
ników podatku rolnego od go-
spodarstw rolnych — z tytu-
łu posiadania nie więcej niż 
dwóch psów.

Opłata za czworonogi  
na stałym poziomie

Stawka utrzymanaW podziękowaniu za pracę

Dzień Edukacji Narodowej  
w Kole uświetniony
Z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej 11 nauczy-
cieli z kolskich przedszkoli 
i szkół podstawowych ode-
brało Nagrody Burmistrza 
Miasta Koła. Ten corocz-
ny, miły zwyczaj ma nie 
tylko wyróżnić osiągają-
cych sukcesy zawodowe 
pedagogów, ale i zwrócić 
uwagę na wartość uczenia 
oraz wychowywania dzieci  
i młodzieży. 

Burmistrz Krzysztof 
Witkowski oraz Zastępca 
Burmistrza Lech Brze-
ziński gratulowali wy-
różnionym, dziękowali za 
wytężoną pracę, życzyli 
dalszych sukcesów. Dzi-

siejsze nauczanie to nie tyl-
ko przekazywanie wiedzy, 
ale także kształtowanie po-
staw społecznych, patrio-
tycznych, wpajanie tradycji 
oraz ciągłe poszukiwanie 
przez nauczycieli nowator-

skich, skutecznych sposo-
bów „dotarcia” do naszych 
dzieci i młodzieży.

Ze względu na obo-
strzenia sanitarne, uro-
czystość miała skromny  
charakter.
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Pożegnaliśmy dwóch wspaniałych kolan
Na zawsze pozostaną w naszej pamięci

U schyłku roku z poczuciem wielkiej straty i ogromnym bólem pożegnaliśmy dwóch wspaniałych kolan: Ś.P. Jerzego Przybylskiego, 
Burmistrza Miasta Koła w latach 1998-2002 oraz znakomitego lekarza, oddanego pacjentom, zaangażowanego całym sercem w prace na 
rzecz zdrowia mieszkańców Ś.P. lek. med. Lesława Derenia. Rodzinom i bliskim Zmarłych składany kondolencje.

Ż yciorys Ś.P. Jerzego 
Przybylskiego zo-

stał opracowany w 2014 r. 
w wydanym przez MTC 
Kolskim Słowniku Biogra-
ficznym. Poniżej przybliża-
my fragmenty biogramu:

Jerzy Przybylski uro-
dził się 27 listopada 1941 r. 
w Kole. Ukończył SP nr 1 
oraz 3-letnią ZSZ w Kole. 
Do pracy wyjechał do Ka-
towic, gdzie został zatrud-
niony w Przedsiębiorstwie 
Montażu Urządzeń Górni-
czych. Został przeniesiony 
na placówkę montażową 
budującego się kompleksu 

energetycznego Turoszów 
w Bogatyni. W l. 1962-65 
odbył zasadniczą służbę 
wojskową w Marynarce 
Wojennej na jednostkach 
pływających. W 1965 r. 
podjął pracę w budującej 
się Fabryce Materiałów 
i Wyrobów Ściernych KO-
RUND w Kole. W 1970 r. 
ukończył Technikum Me-
chaniczno-Elektryczne. 
W 1972 r. rozpoczął studia 
na Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie 
(zrezygnował na 3. roku).

W 1974 r. został prze-
wodniczącym Powiatowej 

Rady Związków Zawodo-
wych w Kole. Pracował 
w Zarządzie Wojewódz-
kim Towarzystwa Przy-
jaźni Polsko-Radzieckiej. 
W 1976 r. został wybrany 
na stanowisko prezesa Za-
rządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Kole. Funkcję 
tę pełnił do 30 maja 1990 
r. W latach 1984-1990 
był radnym Miejskiej 
Rady Narodowej w Kole, 
a w wyborach samorzą-
dowych w czerwcu 1994 
r. został wybrany radnym 
Rady Miejskiej i powierzo-
no mu stanowisko zastępcy 

burmistrza miasta Koła. 
W 1995 r. został dyrekto-
rem MZEC. W październi-
ku 1998 r. w wyborach da 
samorządu został ponow-
nie radnym Rady Miejskiej 
w Kole i powierzono mu 
funkcję burmistrza miasta 
Koła. W 2002 r. przeszedł 
na emeryturę.

Zabiegał o miejskie 
inwestycje, szczególnie 
dążył do budowy dróg, in-
frastruktury technicznej, 
rozwoju oświaty, budow-
nictwa mieszkaniowego. 
Działał aktywnie w orga-
nizacjach młodzieżowych, 

związkach zawodowych, 
LOK, Towarzystwie Przy-
jaźni Polsko-Radzieckiej, 
PTTK, TKKF. Przez 32 lata 
był prezesem Ogniska Sta-
tutowego TKKF SOKÓŁ. 
Pracował w OSP jako wice-
prezes jednostki i członek 
Prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP. 
Za działalność zawodową 
i społeczną został odzna-
czony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym i Brązowym 
Krzyżem Zasługi oraz wie-
loma honorowymi odzna-
kami organizacji.

Włodarze oddali cześć  
bohaterom walczącym  
o niepodległość naszej  
Ojczyzny

Koło zawsze pamięta

N ie odbyły się utrwa-
lone miejscową tra-

dycją powiatowo-miejskie 
obchody uroczystości Na-
rodowego Święta Niepod-
ległości 11 listopada. 

Jednak włodarze mia-
sta i powiatu, przewod-
niczący Rady oraz poseł 
na Sejm RP stawili się 

w lokalnych miejscach 
pamięci, by w imieniu 
społeczności oddać cześć 
bohaterom walczącym 
o niepodległość naszej Oj-
czyzny.

Wzięli również udział 
w Mszy św. za Ojczyznę 
sprawowanej w kolskiej 
farze.

Kazimierz Kasperkiewicz  
zasłużonym dla województwa  
wielkopolskiego

O dznakę, w imieniu 
Samorządu Woje-

wództwa Wielkopolskiego, 
wręczył uhonorowanemu 
Radny Województwa Wiel-
kopolskiego Czesław Cieślak 
w asyście Posła na Sejm RP 
Leszka Galemby. 

- Proszę przyjąć gratu-
lacje od samorządu miasta 
Koła - powiedział obecny  
na spotkaniu Burmistrz Mia-
sta Koła dr Krzysztof Wit-
kowski, który wraz z repre-
zentującą Radę Miejską radną 
Urszulą Pękacz wręczyli od-
znaczonemu bukiet kwiatów 
i list gratulacyjny. - Miałem 
przyjemność przez kilkana-
ście lat pracować w zarzą-
dzie stowarzyszenia, bardzo 
cenię sobie tę wieloletnią 
współpracę, doceniam pana 
jako regionalistę, w pełni za-
sługuje pan na to odznacze-
nie - dodał włodarz.

miecki i z języka niemieckie-
go na polski, współredakto-
rem lub członkiem komitetów 
redakcyjnych wielu publikacji 
zbiorowych. W ostatnich la-
tach zajmował się unikatowy-
mi, przedwojennymi egzem-
plarzami "Głosu Koła".

Obecnie, wraz z lokalnym 
regionalistą Jackiem Skryc-
kim, gromadzi i opracowuje 
materiały do publikacji dot. 
tablic pamiątkowych w obiek-
tach sakralnych Koła i powia-
tu kolskiego.

Pan Kazimierz Kasperkiewicz, zgodnie z decyzją Kapituły Odznaki Honorowej 
i uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Stowarzysze-
nia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, został wyróżniony Odznaką Honorową  
"Za zasługi dla województwa wielkopolskiego". Odznaczenie jest wyrazem uzna-
nia za całokształt działalności zawodowej i społecznej, dbałość o wszechstronny 
rozwój młodzieży, ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Wielkopolski.

Kazimierz Kasperkiewicz 
jest cenionym kolaninem, 
szczycącym się tytułem Ho-
norowego Obywatela Miasta 
Koła oraz Zasłużonego dla 
Powiatu Kolskiego, znanym 
ze swej działalności społecz-
nej i regionalistycznej, której 
wciąż oddaje się z pasją i za-
angażowaniem. Jest autorem 
ok. 250 regionalistycznych 
artykułów i publikacji zwar-
tych dotyczących Koła i Zie-
mi Kolskiej, w tym tłumaczeń  
z języka polskiego na nie-

Kolejne wyróżnienie naszego honorowego obywatela
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Śp. Ryszard Sowiński zasłużonym dla miasta

Na wniosek Burmistrza 
Miasta Koła Krzysz-

tofa Witkowskiego i gru-
py radnych, Rada Miejska 
podjęła uchwałę w spra-
wie nadania pośmiertnie 
tytułu honorowego Panu 
Ryszardowi Sowińskiemu, 
działaczowi sportowemu, 
znanemu i lubianemu spo-
łecznikowi. Ten zaszczyt-
ny tytuł należy się tym, 
którzy swoją działalnością 
przyczynili się do promocji 
i rozwoju miasta, a śp. Ry-
szard Sowiński był założy-

Pan Szymon Sowiński w imieniu Ojca, śp. Ryszarda Sowińskiego, odebrał akt nadania pośmiertnie tytułu honorowego „Zasłużony dla 
Miasta Koła”. Wręczenie aktu rozpoczęło październikową sesję Rady Miejskiej. 

cielem Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej 
„Sokół” w Kole oraz po-
mysłodawcą i organizato-
rem Biegów Warciańskich. 
Wraz z członkami TKKF 
„Sokół” rozpowszechniał 
w naszym mieście takie 
dyscypliny sportowe, jak: 
piłka ręczna, biegi maso-
we, tenis stołowy, komet-
ka, piłka nożna kobiet. 
Jego wielką miłością spor-
tową była piłka ręczna, 
dyscyplina sportu, w któ-
rej był zawodnikiem dru-

W uznaniu za krzewienie kultury fizycznej w Kole

żyn „Start” Gniezno oraz 
MZKS „Start–Olimpia” 
Koło, wieloletnim trene-
rem–wychowawcą wielu 
pokoleń zawodników, jak 
również sędzią tej dyscy-
pliny sportu.

Wzruszony syn ode-
brał honory i szczerze 
dziękował za wyróżnienie. 
Z wielkim aplauzem spo-
tkały się słowa p. Jarosława 
Kawki, dyrektora MOSiR-
-u, obecnego organizatora 
Międzynarodowego Biegu 
Warciańskiego, planujące-

go nazwanie przyszłorocz-
nych biegów dziecięcych 
i młodzieżowych imieniem 

Ryszarda Sowińskiego. 
Taki wniosek otrzymał od 
radnych.

Z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie czytelników I etap remontu kolskiego zamku zakończony

W poczekalni dworca 
stoi trezor

Wniosek o dofinansowanie  
II etapu prac złożony

D zięki wrzutni do ksią-
żek czytelnicy będą 

mogli bezpiecznie, bez 
kontaktu z pracownikami, 
oddać książki do biblio-
teki. W czasie epidemii to 
bardzo praktyczne i po-
trzebne rozwiązanie – po-
wiedział Burmistrz Miasta 
Koła dr Krzysztof Witkow-
ski.

Poza najważniejszy-
mi, związanymi z bezpie-
czeństwem czytelników, 
względami, urządzenie od-
powiada aktualnym potrze-
bom. Stojąc w holu dworca 
kolejowego jest dostępne 
w czasie otwarcia obiektu, 
czyli również w godzinach 

Przypomnijmy, że 
w minionym sezonie 

na kolskim zamku wiele 
się działo. Po zakończe-
niu badań geofizycznych 
finansowanych przez 
Wojewódzką Konserwa-
tor Zabytków w Pozna-
niu, warownia poddana 
została pracom zabez-
pieczająco-konserwacyj-
nym północnego muru 
zabytku. Zadanie pod 
nazwą „Gozdów, ruiny 
gotyckiego zamku kazi-
mierzowskiego (II poł. 
XIV w.): zabezpieczenie 
i konserwacja ruin zam-
ku – etap I” zamknęło 
się kwotą 415.450,00 
zł, z czego 200 tys. zł 
pokryła dotacja z Mini-
sterstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 
Konserwacja miała na 
celu ocalenie „samot-
nego” fragmentu muru 
zamku, poprzez jego 
oczyszczenie, uzupeł-
nienie brakujących frag-
mentów i wzmocnienie 
tej najbardziej narażonej 
na zniszczenie części 
zabytku. Jednocześnie 
obok ruin prowadzone 
były badania archeolo-

wieczornych, w weeken-
dy i święta. Zatem można 
oddawać książki wypoży-
czone w bibliotece głównej, 
filii dla dzieci i pozostałych 
filiach książnicy w dogod-
nych godzinach, co powin-
ny docenić osoby uczące się 
lub pracujące poza Kołem. 
Dyrektor książnicy ma też 
nadzieję, że nowa metoda 
ośmieli tych, którzy zwleka-
ją z oddaniem zaległych lek-
tur - i wreszcie powrócą one 
do księgozbioru.

Urządzenia są coraz 
popularniejsze w polskich 
miastach. Rekomenduje je 
Biblioteka Narodowa. 

giczne współfinansowa-
ne przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabyt-
ków w Poznaniu. O ich 
przeprowadzenie zabie-
gał burmistrz dr Krzysz-
tof Witkowski. Miejski 
samorząd przeznaczył 
na ten cel kwotę 15 tys. 
zł. Archeologom udało 
się odnaleźć m.in. frag-
ment denara Kazimierza 
Jagiellończyka. 

- Zakończyliśmy 
pierwszy etap więk-
szych prac związanych 
z ratowaniem królew-
skiej twierdzy. Powstaje 
dokumentacja na zabez-
pieczenie i konserwację 

całego obiektu, na którą 
mamy zabezpieczone 
środki w budżecie. Zło-
żyliśmy do Minister-
stwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
wiosek o dofinansowa-
nie II etapu remontu 
murów zamku. Czeka-
my na rozstrzygnięcie.  
Wierzę, że za kilka lat 
będzie to wspaniałe 
miejsce wypoczynku 
dla naszych mieszkań-
ców i turystów, waż-
ne z punktu widzenia 
historii oraz promocji 
naszego miasta – powie-
dział kolski włodarz dr 
Krzysztof Witkowski.

O trezor (wrzutnię) wzbogaciła się Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole. To prak-
tyczne i bardzo pomocne w czasie epidemii urzą-
dzenie zostało zakupione dzięki dotacji z Gminy 
Miejskiej Koło. Zostało zamontowane przy wej-
ściu do Filii dla Dzieci - ale w budynku (pocze-
kalni) dworca.

Gmina Miejska Koło złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o dofinansowanie II etapu remontu murów zamku. I etap kom-
pleksowej rewitalizacji został zakończony.
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W Kole działa Fundacja „Pokochaj gada” Apel  Apel  
Rady  Rady  
MiejskiejMiejskiej

F undacja powstała, by 
nieść pomoc chorym 

i niechcianym gadom, pro-
wadzić w tym zakresie dzia-
łalność adopcyjną, eduka-
cyjną, organizować opiekę 
weterynaryjną, zwalczać 
przejawy znęcania się nad 
zwierzętami, a w szczególno-
ści nad gadami - także przez 
świadome, złe warunki opie-
ki i przetrzymywania gadów, 
propagować wolontariat oraz 
stworzyć i prowadzić schro-
nisko.

Pochodzący z Koła p. Ja-
cek Kozajda od przeszło 20 
lat z pasją i zaangażowaniem 
zajmuje się gadami i szerze-
niem wiedzy o nich, a teraz, 
mając wsparcie samorządu, 
zamierza rozwinąć i upo-
wszechnić swoją działalność 
w naszym mieście. - Będzie 
to jedno z niewielu w Pol-
sce schronisk dla gadów, 
dziękuję burmistrzowi 
za udostępnienie lokalu, 
w którym będziemy mo-
gli stworzyć schronisko. 

Będzie powstawało po-
woli, najpierw zamieszka 
w nim kilka żółwi. Zwie-
dzający zobaczą, w jakich 
warunkach powinny być 
przetrzymywane gady, do 
jakich rozmiarów urosną 
po upływie lat. Będziemy 
służyć fachową informa-
cją o różnych gatunkach. 
Przyjmować zwierzęta po-
rzucone. Niektórzy chcą od-
dać niefortunnie kupionego 
gada, nie chcą płacić za ze-
zwolenia, przynoszą żółwie 
do sklepów zoologicznych. 
Mieszkańcy mogą pomóc 
w powstawaniu miejsca, za-

praszamy do wolontariatu 
– powiedział prezes fundacji.

- Służymy pomocą, po-
mysł jest wart wsparcia – 
przyznał kolski włodarz. 

Zainteresowanych przed-
sięwzięciem, posiadaczy 
gadów, a szczególnie ich mi-
łośników, chętnych do wspar-
cia działalności odsyłamy do 
fundacji. Szczegółowe infor-
macje znajdziecie na stronie 
pokochajgada.pl 

Obecnie prowadzona 
jest zbiórka na stworzenie 
schroniska dla gadów. Szcze-
góły tutaj: https://zrzutka.pl/
gv2ytr

Nie tylko fundacja. Powstaje również schronisko. Jak informuje Urząd Miejski 
w Kole, w trybie bezprzetargowym został wynajęty lokal użytkowy o pow. 45 m2, 
położony w Kole, przy ul. Toruńskiej 73 na rzecz Fundacji „Pokochaj gada” za 
kwotę 0,50 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej. Burmistrz dr Krzysztof Wit-
kowski oficjalnie przekazał klucze do lokalu fundatorowi Jackowi Kozajdzie.

Będzie EGZOTARIUM

W dniu 28 października 
2020 roku podczas 

XXX obrad Rady Miejskiej 
Koła została podjęta uchwa-
ła w sprawie apelu o ochronę 
praw kobiet w Polsce. W apelu 
można przeczytać, że Trybunał 
Konstytucyjny w dniu 22 paź-
dziernika 2020 roku orzekł, że 
przepis ustawy z dnia 7 stycznia 
1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalności prze-
rywania ciąży, zezwalający na 
aborcję w przypadku dużego 
prawdopodobieństwa ciężkiego 
i nieodwracalnego upośledzenia 
płodu albo nieuleczalnej choro-
by zagrażającej jego życiu jest 
niezgodny z konstytucją. (…)

Temat zaostrzenia usta-
wy z 1993 roku o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludz-
kiego i warunkach dopuszczal-
ności przerywania ciąży był co 
chwilę ponawiany w kierunku 
zaostrzenia przesłanek dopusz-
czalności aborcji. 

Do tej pory jednak projekty 
nie zyskiwały poparcia w par-
lamencie. Wadliwie wybrany 
Trybunał Konstytucyjny stał się 
miejscem do rozpatrzenia tego 
iście ważnego i fundamental-
nego zagadnienia z pominię-
ciem drogi legislacyjnej. W ten 
sposób, nie bacząc na opinię 
publiczną, protesty kobiet - osób 
najbardziej zainteresowanych, 
stanowiska ekspertów, koniecz-
ność przeprowadzenia w sposób 
rzetelny debaty publicznej i sej-
mowej, a nawet ogólnokrajowe-
go referendum w tak krótkim 
czasie udało się przeprowadzić 
zmianę prawa.

Obowiązkiem państwa, 
tym bardziej państwa, które 
ma na sztandarach hasła prawa 
i sprawiedliwości, dla wszyst-
kich obywateli jest przede 
wszystkim ochrona życia i god-
ności człowieka. Państwo nie 
może dawać prymatu jedynie 
ochronie życia poczętego, bez 
odniesienia się do praw i wol-
ności kobiet, do ich godności. 
Te prawa również zasługują na 
ochronę. 

Rodzina, a często kobieta, 
nie może być zdana na samotne 
i pozbawione realnej pomocy 

państwa wychowanie dziecka 
ciężko upośledzonego. Zgodnie 
z Konstytucją każdy ma prawo 
do ochrony zdrowia, w tym 
zdrowia psychicznego. Zmusza-
nie kobiet do donoszenia ciąży 
i urodzenia dziecka mającego 
żadne lub niewielkie szanse na 
przeżycie, niejednokrotnie od-
czuwając ból, powoduje traumę 
i długotrwałe cierpienie psy-
chiczne.

Z całą stanowczością należy 
podkreślić, że prawo do aborcji 
nie jest i nie powinno być po-
strzegane, jako przeciwstawne 
lub konkurencyjne wobec praw 
osób z niepełnosprawnościami. 
Istnienie tego prawa nie umniej-
sza też pozycji osób z niepeł-
nosprawnościami w społeczeń-
stwie, nie odbiera im godności 
ani szacunku. Jeżeli wciąż do 
wykonania jest praca na rzecz 
integracji społecznej i wklucza-
nia tych osób oraz zapewniania 
im realnego dostępu do życia 
społecznego, publicznego czy 
kulturalnego, to wynika ona 
z innych przyczyn niż prawo 
kobiety do decydowania o sobie, 
swoim ciele i życiu. To ostat-
nie nie jest bowiem zamachem 
na dobrostan osób z niepełno-
sprawnościami, których przy-
rodzonej godności i równości 
wobec prawa nikt nie neguje. 
Natomiast odebranie kobietom 
prawa do przerwania ciąży 
w przypadku wad płodu spowo-
duje poważne krzywdy i zmusi 
je do doświadczania tragicznych 
sytuacji wbrew swej woli.

Zaostrzenie obowiązują-
cego prawa antyaborcyjnego 
odbije się negatywnie na wol-
ności, równości, autonomii 
i integralności cielesnej kobiet, 
ograniczając ich dostęp do in-
formacji, prawa do zdrowia 
i prywatności, narażając się na 
okrutne i nieludzkie traktowa-
nie. 

Wymuszona kontynuacja 
ciąży jest złamaniem praw 
człowieka. Ciało i życie kobie-
ty należy do niej samej i nikt, 
tym bardziej parlamentarzyści 
i sędziowie Trybunału Konsty-
tucyjnego wybranego z naru-
szeniem prawa, nie mają prawa 
decydować za nią ani zmuszać 

Kolskie sukcesy w działaniach integracyjnych

Burmistrz podziękował  
Mai i Jakubowi 

Maja Żylińska i Jakub Przybyłowicz otrzymali wyróżnienie za wykonanie 
w duecie muzycznym utworu „Dam radę dam” podczas 13. edycji Festiwalu 
Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” w Bochni. Kubuś dodatkowo ode-
brał Nagrodę Specjalną od Marka Piekarczyka.

Maja jest uczennicą 
Szkoły Podstawo-

wej nr 3 w Kole, a Kubuś 
podopiecznym Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Kole. 
Utalentowanej młodzieży 
Burmistrz Miasta Koła dr 
Krzysztof Witkowski ser-
decznie pogratulował uda-
nej prezentacji scenicznej, 
podziękował za piękne 
i wzruszające promowanie 
miasta oraz życzył wielu 
następnych sukcesów. Nasi 
młodzi artyści otrzymali 
także upominki od włoda-
rza.
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W odpowiedzi na podjętą uchwałę przez Radę Miejską Koła w sprawie apelu o ochro-
nę praw kobiet w Polsce – Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich przesłał 

podziękowania, które można przeczytać poniżej:

do heroizmu i cierpienia do koń-
ca swoich dni.

Należy przypomnieć, że 
zdecydowana większość ojców 
opuszcza rodzinę w przypadku 
niepełnosprawności potomka 
zostawiając kobietę z niewy-
obrażalnym ciężarem opieki. 
Nie na tym ma polegać model 
rodziny tak bardzo stawiany na 
pierwszym miejscu przez rzą-
dzących.

Nie do pomyślenia są obec-
ne sytuacje, kreowane przez rzą-
dzących, które z europejskiego 
cywilizowanego państwa w XXI 
wieku robią średniowieczny za-
ścianek. Dlaczego rządzący chcą 
skazać na cierpienie dziecko 
i jego rodziców poprzez wyłą-
czenie z życia społecznego już 
od pierwszych jego dni, kiedy się 
okaże, że płód jest nieodpowied-
nio wykształcony, aby mógł sa-
modzielnie egzystować. Czy na 
tym ma polegać opieka i ochrona 
rodziny przez państwo? 

Każdy rodzic, a przede 
wszystkim matka, która nosi 
i oczekuje dziecka powinna być 
nie tylko dobrze poinformowa-

Apelujemy do rządzących!
Nie układajcie życia polskim matkom,  

ojcom i ich rodzinom!
Nie używajcie siły i przemocy w stosunku do prote-

stujących kobiet!
Kto podnosi rękę na kobietę, podnosi rękę na Polskę!
Apel poparło 16 radnych. Troje radnych obecnych na sesji nie 

wzięło udziału w głosowaniu. - Dziękuję wszystkim, którzy wyrazi-
li swoją solidarność z kobietami - podsumował Tomasz Sobolewski.

Uchwała wraz z uzasadnieniem została wysłana do Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, Marszalka Sejmu, Marszałka Senatu, Pre-
zesa Rady Ministrów, Wojewody Wielkopolskiego, Pełnomocnika 
Rządu do Spraw społeczeństwa obywatelskiego i Pełnomocnika 
Rządu do Spraw równego traktowania oraz Rzecznika Praw Oby-
watelskich.

na, w jakim stanie jest płód, ale 
też mieć wspólnie z ojcem prawo 
do podjęcia suwerennej decyzji. 
Każdej decyzji, tym bardziej, 
jeśli mielibyśmy do czynienia 
z bardzo ciężkimi chorobami. 
Tutaj można powiedzieć, że 
każdy podziwia te matki, które 
zdecydowały się urodzić bardzo 
chore dzieci i stać je było na takie 
poświęcenie. Każdy też współ-
czuje tym przyszłym matkom, 
które będą teraz MUSIAŁY 
URODZIĆ ciężko chore dzieci 
– ale czy każdego byłoby stać, 
aby się z nimi zamienić miejsca-
mi, poświęcić się i zrezygnować 
z wygodnego życia? 

Rada Miejska Koła solida-
ryzuje się i wyraża pełną ak-
ceptację i poparcie dla naszych 
kobiet oraz apeluje do Parlamen-
tarzystów Rzeczpospolitej Pol-
skiej, którzy także zostali wy-
brani przez kobiety o szacunek, 
o pomoc i ochronę praw kobiet 
w Polsce, o wysłuchanie ich gło-
su, aby mogły same decydować 
o sobie – w czasie, kiedy tego 
najbardziej potrzebują i oczekują 
od rządzących. 

DYŻURY R ADNYCH  
KOMUNIK AT

W związku z wy-
stępującym za-

grożeniem epidemio-
logicznym związanym 
z wirusem COVID – 
19, w trosce o zdrowie 
mieszkańców do od-
wołania zostały zawie-
szone dyżury Radnych 
Miasta Koła w Ratuszu. 

Z chwilą poprawy sy-

tuacji epidemiologicz-
nej i wznowienia dy-
żurów pojawi się nowy 
harmonogram podany 
do informacji publicz-
nej. W przypadku pytań 
lub kontaktu z wybra-
nym Radnym zalecam 
skorzystać z kontaktu 
telefonicznego z Biu-
rem Rady Miejskiej pod 

numerem 63 26 27 544 
od poniedziałku do 
piątku w godzinach pra-
cy Biura 7:30-15:30 lub 
za pomocą poczty elek-
tronicznej biuro.rady@
kolo.pl – poinformował 
Przewodniczący Rady – 
Tomasz Sobolewski
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Korespondencję należy kierować  
na adres: Urząd Miejski w Kole,  
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

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

         MOJEMIASTOKOLO

Chcemy przedstawić Państwu zakres zadań poszczególnych komórek Urzędu Miejskiego w Kole.

Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

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

D o podstawowych zadań 
Wydziału Infrastruktury 

Technicznej, Inwestycji i Go-
spodarki Przestrzennej należy 
w szczególności:

 ` 1) koordynacja spraw zwią-
zanych z utrzymaniem pasa dro-
gowego dróg gminnych oraz we-
wnętrznych należących do Gminy 
Miejskiej Koło,

 ` 2) prowadzenie spraw zwią-
zanych z budową, przebudową, 
remontem i utrzymaniem lokal-
nych ulic, placów oraz organizacją 
ruchu drogowego,

 ` 3) prowadzenie spraw związa-
nych z wydawaniem zezwoleń na: 
zajęcie pasa drogowego ulic gmin-
nych, lokalizację w pasie drogo-
wym obiektów nie związanych 
z infrastrukturą drogową, lokali-
zację zjazdów z dróg gminnych 
i wewnętrznych,

 ` 4) prowadzenie spraw zwią-
zanych z: utrzymaniem porząd-
ku i czystości w mieście, zielenią 

miejską (skwery, zieleńce, laski 
komunalne, parki), oświetleniem 
ulicznym , cmentarzami komunal-
nymi i wojennymi,

 ` 5) uzgadnianie i opiniowanie 
dokumentacji technicznej doty-
czącej pasa drogowego, w zakre-
sie: gospodarki wodno-ściekowej, 
oświetlenia ulicznego, zasilania 
w energię elektryczną, budowy 
sieci i przyłączy gazociągowych, 
telekomunikacyjnych, ciepłowni-
czych,

 ` 6) opiniowanie projektów or-
ganizacji ruchu na drogach gmin-
nych,

 ` 7) realizacja zadań związanych 
ze strefą płatnego parkowania 
w mieście,

 ` 8) współpraca z jednostkami 
odpowiedzialnymi za budowę, 
utrzymanie i ochronę dróg kra-
jowych, wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych,    

 ` 9) współpraca z jednostkami: 
zaopatrującymi miasta w wodę 

oraz realizującymi rozbudo-
wę sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej, zaopatrującymi mia-
sto w energię cieplną, odpowie-
dzialnymi za funkcjonowanie 
miejskiego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi,     

 ` 10) planowanie inwestycji 
miejskich,

 ` 11) prowadzenie spraw z za-
kresu przygotowania do realizacji 
inwestycji miejskich pod wzglę-
dem formalno-prawnym,

 ` 12) nadzór nad realizacją inwe-
stycji miejskich,

 ` 13) rozliczanie inwestycji miej-
skich,

 ` 14) prowadzenie spraw zwią-
zanych z realizacją inwestycji 
przy udziale finansowym środków 
pozabudżetowych, dotacji, poży-
czek,

 ` 15) przekazywanie zrealizo-
wanych inwestycji do użytkowa-
nia,

 ` 16) udział w pracach komisji 

przetargowej w zakresie zadań in-
westycyjnych,

 ` 17) wydawanie decyzji o wa-
runkach zabudowy i decyzji o lo-
kalizacji celu publicznego,

 ` 18) wydawanie wypisów i wy-
rysów z miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego,

 ` 19) wydawanie zaświadczeń 
i informacji o przeznaczeniu tere-
nów w planie zagospodarowania 
przestrzennego,

 ` 20) wykonywanie zadań zwią-
zanych ze sporządzeniem miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego,

 ` 21) dokonywanie ocen zmian 
w zagospodarowaniu przestrzen-
nym gminy, dokonywanie analiz 
wniosków w sprawie sporządza-
nia lub zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go,

 ` 22) wykonywanie zadań zwią-
zanych ze sporządzeniem studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
miasta,

 ` 23) prowadzenie spraw zwią-
zanych z ochroną zabytków i opie-
ką nad zabytkami.

Naczelnik Wydziału
Hanna Zywert

I piętro, pokój nr 106
tel. (63) 262 75 21

e-mail:  inwestycje@kolo.pl

Zastępca Naczelnika 
Mariusz Grabarczyk
I piętro, pokój nr 107

tel.  (63) 262 75 22
e-mail: zagospodarowanie1@kolo.pl

Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej znajduje się w gmachu 

przy ulicy Mickiewicza 12

Kolski Sztab zarejestrowany!
K olski Sztab WOŚP nie-

przerwanie, od wielu 
lat, włącza się w szlachetną 
ideę organizacji Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy na terenie naszego 
miasta. Również podczas 
najbliższego Finału, który 
odbędzie się 10 stycznia 2021 
r., Koło będzie miało swój 
udział w wydarzeniu. Zbie-

ramy na potrzeby laryngolo-
gii, otolaryngologii i diagno-
styki głowy. 

Na znany z poprzednich 
lat przebieg Finału nie ma co 
liczyć. Sytuacja epidemiczna 
i związane z nią obostrzenia 
spowodowały, że najprawdo-
podobniej jednym wydarze-
niem w Kole będzie kwesta 
uliczna. Zarejestrowany do-

kładnie w poniedziałek 16 li-
stopada 2020 r. Kolski Sztab, 
na czele którego po raz kolejny 
stoi p. Lech Brzeziński, ustala 
szczegóły przedsięwzięcia. 

Siedzibą sztabu jest Ko-
menda Hufca ZHP Koło przy 
ul. Blizna 45. W tym roku 
kwestować będzie 120 wolon-
tariuszy. O przebiegu WOŚP 
w Kole będziemy informować.

WOŚP zagra po raz 29. Również w Kole


