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Nie każdy samorząd ma takie złoża

Kiedy ruszy kolska geotermia?
K

Wiele emocji w społeczeństwie wzbudza temat budowy i uruchomienia
kolskiej geotermii. W czasie, gdy na miejskiej działce w Chojnach prowadzone były prace wiertnicze przy wykonywaniu otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych, o inwestycji
mówiło się w każdym domu. Prace „pod ziemią” zakończyły się. Jest już
gotowa dokumentacja powykonawcza, parametry wody są doskonałe.

oło podpisało umowę
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji
odwiertu geotermalnego
na kwotę 22.150.000 zł.
Inwestycja rozpoczęła się
w sierpniu ubiegłego roku
a zakończyła na początku bieżącego. Obecnie
trwa analiza pobranego
z wnętrza ziemi materiału, wkrótce będzie gotowa
dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczna. – już
wiadomo na pewno, że
temperatura wody oscyluje między 85 a 90 stopni
– wyjaśnił prezes spółki.
– Jest duże prawdopodobieństwo, że osiągniemy
90 stopni, ale nawet niższy poziom plasuje nas
na jednym z pierwszych
miejsc w Polsce pod
względem temperatury
wód geotermalnych. Wydajność źródła to ok. 250
metrów sześciennych na
godzinę, a mineralizacja
wynosi ok. 80 gramów,
tyle wiemy. Pierwszy odwiert, na miejskiej działce w Chojnach, jest własnością Gminy Miejskiej
Koło.
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MZEC Sp. z o.o.
Skąd wzięła się ponad
półmilionowa strata?
Zgodnie z obietnicą burmistrza Krzysztofa Witkowskiego, w miejskich
spółkach odbyły się kontrole. Spółka MZEC jest
już po audycie, a jej prezes – Przemysław Stasiak,
przedstawił Radzie Miejskiej...
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MZUK Sp. z o.o.
Był o krok od postawienia w stan likwidacji
Kiedy na stanowisko prezesa Miejskiego Zakładu
Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Kole powrócił
Andrzej Sobczak, Zarząd
podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu...
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Z DALA
OD DOMOSTW
Plany budowy PSZOK
dla Gminy Miejskiej
Koło
Kolski samorząd planuje
budowę nowego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
w innym miejscu, poza
osiedlami mieszkalnymi...
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NOWOCZESNA
GMINA

Radni zgodnie obdarzyli włodarza zaufaniem

Już od 2 września w Kole

Absolutorium dla burmistrza

Kuchnie wracają do szkół

Urząd BLISKO mieszkańców

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Kole, jednogłośnie, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski
otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2018. Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych w rocznym planie pracy Rady Miejskiej.

Biorąc pod uwagę społeczne oczekiwania i dobro
kolskich dzieci, burmistrz zdecydował o przywróceniu
kuchni w szkołach. Od 2 września w czterech podstawówkach: nr 1,2,3 i 5, jak przed laty, uczniowie będą
jeść posiłki przygotowywane przez szkolne kucharki
i serwowane w szkolnych stołówkach!

Burmistrz Miasta Koła
zaprasza do korzystania z bezpłatnej aplikacji
BLISKO, będącej formą
mobilnej
komunikacji
z mieszkańcami.
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Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Jak się dziś mieszka na wyspie?
– Niewiele się dzieje, żeby nie powiedzieć… że nic się nie dzieje – takie zapewnienie otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej Policji w Kole, ale tym razem jest
to bardzo dobra informacja, bowiem dotyczy zdarzeń policyjnych na kolskiej
starówce. Chcąc obalić mit, że „wyspa” jest najmniej bezpiecznym rewirem
miasta, wystąpiliśmy do kolskich funkcjonariuszy o udostępnienie statystyk
za rok 2019. Okazało się, że to od lat jeden z najbezpieczniejszych miejskich
zakątków.

S

tarówka ma bogatą historię, wiele pamiątek
przeszłości i darzona jest
sentymentem ze względu
na umiejscowienie ratusza, będącego symbolem
szczególnego
uprzywilejowania. Choć „życie”
wiele lat temu przeniosło
się na „przedmieście”,
urok tego miejsca pozostał. Dziś, kiedy stronimy
od dużych skupisk i natężonego ruchu, a szukamy
spokojniejszej przestrzeni, starówka jest ciekawie
zlokalizowana na mapie
miasta. W ostatnim czasie
rozwija się tu budownictwo mieszkaniowe. Atutem
wyspy jest urokliwe położenie, bliskość szkół, in-

stytucji kultury, placówek
administracyjnych, handlu
i usług, a jedyną obawą
– czy tu jest bezpiecznie.
Tych, którzy nie wiedzą,
czy zamieszkać w tej okolicy, może przekonają policyjne statystyki…
Wystąpiliśmy do Komendy Powiatowej Policji
o udostępnienie aktualnych danych. Okazało się,
że pod względem prowadzonych interwencji wyspa jest jednym z najbezpieczniejszych
rejonów
w Kole, a funkcjonariusze podejmują tu niewiele czynności – w porównaniu z innymi rejonami.
Od stycznia do kwietnia
br. policjanci, na skutek za-

kłócania porządku publicznego, ukarali mandatem
karnym 5 osób na wyspie,
a 91 w pozostałych częściach miasta. Pod względem spożywania alkoholu
w miejscach objętych zakazem była 1 interwencja
na starówce, a 10 w Kole.
Interwencje drogowe – 5 na
wyspie, 71 w pozostałych
dzielnicach. Inne interwencje – 19 na wyspie, a 193
w mieście. W każdej kategorii jest podobnie. Taki
stan utrzymuje się już od
wielu lat. Dane mówią za
siebie…
Dlatego, szukając miejsca do życia, nie zapomnijmy o ważnym aspekcie –
bezpieczeństwie okolicy.

Nie będzie w Kole ulicy Paderewskiego

Nazwa ulicy 20 Stycznia
pozostaje!
Mamy wiadomość, która najbardziej ucieszy
osoby mieszkające przy ul. 20 Stycznia – nazwa ulicy pozostaje! Po półtorarocznej niepewności, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof
Witkowski został poinformowany o decyzji
Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej
sprawie. Sąd poparł samorządowe argumenty.

Potrzeby mieszkaniowe miasta są duże

Czy powstanie nowy blok przy ul. Kajki?

P

Urząd Miejski opracowuje dokumentację projektową bloku komunalnego
przy ul. Kajki. – Potrzeby mieszkaniowe kolskich rodzin są duże, to konieczna
inwestycja – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski.
Zadanie burmistrz planuje umieścić w przyszłorocznym budżecie i liczy
w tym względzie na przychylność Rady Miejskiej.
Do końca roku powstanie

dokumentacja projektowa
zakładająca wybudowanie
przy ulicy Kajki budynku dwukondygnacyjnego,
z poddaszem, w którym
znalazłoby się szesnaście

mieszkań. Wizualnie blok
wpisze się w koncepcję
architektoniczną starówki,
będącej zabytkową częścią
miasta.

roblem rozpoczął się dokładnie 5 stycznia 2018 r.,
kiedy wojewoda wielkopolski wydał zarządzenie
zastępcze w sprawie nadania kolskiej ulicy 20 Stycznia
nazwę Ignacego Paderewskiego w związku z ustawą
o zakazie propagowania komunizmu, również w lokalnym nazewnictwie. W niespełna miesiąc Rada Miejska w Kole zdecydowała o wniesieniu skargi na zarządzenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
we wrześniu 2018 r. uchylił zaskarżone zarządzenie
zastępcze wojewody (czyli utrzymał w mocy nazwę
ul. 20 Stycznia). Od wyroku WSA wojewoda wielkopolski złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu. Dokładnie 29 maja
2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę
kasacyjną wojewody. Zatem nazwa ulicy 20 Stycznia
pozostaje.
– Cieszy mnie ostateczne rozstrzygnięcie sprawy, od początku stałem na stanowisku, że nazwa ulicy odwołuje się do głęboko zakorzenionej
w świadomości mieszkańców daty 20 stycznia
1945 r., upamiętniając ją jako dzień wyzwolenia
miasta spod okupacji niemieckiej i nie propaguje
żadnego ustroju, a tym bardziej komunistycznego!
To nadinterpretacja – powiedział kolski włodarz, dodając: – Lokalne odczucia względem „starej” nazwy
są pozytywne. I nigdy nie zapominajmy, że w planach hitlerowskich na kolejne 30 lat było wyniszczenie narodu polskiego. Z tą świadomością waga
wyzwolenia miasta jest jeszcze większa.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej uruchomił Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
z którego można pozyskiwać środki na budowę
ciepłowni geotermalnych.
O te środki nie mogą aplikować samorządy, jak to
było jeszcze do niedawna,
lecz wytwórcy, czyli zakłady będące wytwórcami
energii cieplnej. W naszym
mieście wytwórcą jest
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, który będzie
ubiegał się o wsparcie. –
Spółka złożyła wniosek
o dotację do NFOŚiGW –
powiedział prezes Stasiak.
– Potrzebujemy dotacji
na wykonanie drugiego
odwiertu oraz budowę
infrastruktury na powierzchni. Dotacja może
pokryć ok. 50% całości
inwestycji, szacowanej na
ok. 30-31 mln zł. Byłby to
koszt uruchomienia całej
ciepłowni geotermalnej.
Część kosztów pozostaje
po stronie spółki. Prawdopodobnie
brakującą
kwotę zabezpieczy pożyczka.
– Radni miejscy wyrazili już zgodę na wniesienie aportem do spółki działek przez które
będzie biegł ciepłociąg
geotermii. Wkrótce wystąpię do Rady Miejskiej
o zgodę na zabezpieczenie środków niezbędnych
do realizacji zadania
przez naszą spółkę, będzie to prawdopodobnie
częściowe zabezpieczenie
pożyczki, którą weźmie
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Kiedy ruszy kolska geotermia?

spółka – dodał burmistrz
miasta Koła Krzysztof
Witkowski. – Pamiętajmy,
że państwo polskie odchodzi od węgla, ze względu
na emisję zanieczyszczeń
do atmosfery – dodał prezes Stasiak. – Jako samorząd mamy niebywałe
szczęście, że na naszym
terenie, tuż pod naszymi
nogami, istnieją naturalne dobra. Niewielu dysponuje takimi złożami. Ich
posiadanie determinuje
nas do działania, by je
wykorzystywać.
Spółka złożyła wniosek o dotację. Czeka nas
kilka miesięcy niepewności, gdyż dokument musi
przejść ocenę formalną
i merytoryczną. Jeśli nie
wystąpią żadne nieprzewidziane
przeszkody
i otrzymamy dotację, prawdopodobnie w połowie
przyszłego roku podpisana

zostanie umowa na dotację.
Jednocześnie zaciągnięta
zostanie pożyczka.
Po uzyskaniu dofinansowania, rozpocznie się
około półroczny etap projektowania instalacji, która
jak wiemy stanie na terenie
MZEC Sp. z o.o. Powstanie
projekt drugiego odwiertu
i sieci ciepłowniczej, która
połączy dwa odwierty oraz
projekt samej ciepłowni geotermalnej. Trzeba
będzie ogłosić przetargi,
wyłonić
wykonawców.
Około 4 miesięcy potrwa
wiercenie drugiego otworu. Wymagane są także
próby działania instalacji.
– Gdybym miał wskazać
horyzont czasowy, kiedy
ciepłownia geotermalna
zacznie pracować, w mojej ocenie, od dziś za około
3 lata – powiedział prezes.
– I sobie, i wszystkim
mieszkańcom Koła życzę

spełnienia marzeń o czystym powietrzu w Kole
– podsumował zadanie
kolski włodarz Krzysztof
Witkowski. – Spodziewanymi
korzyściami
inwestycji, jeśli dojdzie
do skutku, będzie zapewnienie mieszkańcom
dostępu do lokalnego,
pewnego, odnawialnego,
zielonego źródła dostaw
ciepła, wykluczenie konieczności zakupu przez
spółkę kosztownych zgód
na emisję CO2 oraz zniknie konieczność zakupu
miału na taką skalę, co
przyniesie miastu i spółce
kilka milionów oszczędności rocznie, które to
środki można przesunąć
na niezbędne inwestycje
dla mieszkańców. Nastąpi wzrost atrakcyjności
naszego rejonu, poprawa
stanu środowiska i co dla
nas chyba najważniejsze,
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może wreszcie wygramy
walkę ze smogiem?
Prezes Stasiak dodał, że
po zakończeniu inwestycji
jest duże prawdopodobieństwo, iż emisja dwutlenku
węgla do atmosfery zostanie drastycznie, bo aż
o kilkadziesiąt procent,
zmniejszona. Dziś spalamy średnio 12 tys. ton
miału węglowego rocznie,
a mamy szansę zredukować emisję do poziomu
3,5-4 tys. ton.
– Uruchomienie geotermii to dla mnie kamień
milowy – zapewnił prezes.
– Dołożę starań, by tak się
stało i całą uwagę koncentruję na tym zadaniu.
– Myślę też o przyszłości – uzupełnił wypowiedź burmistrz Krzysztof
Witkowski. – Mając drugi
odwiert na terenie spółki,
przeanalizujemy możliwość dostarczenia wody
termalnej do pływalni
miejskiej. Zapewne byłaby potrzeba modernizacji basenu, może budowy
jeszcze jednej niecki, ale
jest to zadanie realne.
Rekreacja i wypoczynek
mieszkańców są ważne,
z tego co wiem, mieszkańcy liczą też na takie wykorzystanie złóż. Możemy
mieć w Kole taki mini –
Uniejów.
– Zdradzę państwu
jeszcze jeden pomysł, czy
realny, czas pokaże. Podejmiemy próbę produkcji energii elektrycznej.
Ale to przyszłość. Dziś
jesteśmy w innym miejscu
realizacji zadania. I tego
się trzymajmy – dodał
prezes.
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Absolutorium dla burmistrza

Kuchnie wracają do szkół

Najpierw radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za
2018 r. oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Głosowanie w sprawie absolutorium dla
burmistrza poprzedziło m.in. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu
budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium, odczytanie
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
także pozytywnych opinii stałych komisji Rady Miejskiej.
Radni przegłosowali również wotum zaufania dla burmistrza, który podziękował za udzielone poparcie.

Przede wszystkim wątki ekonomiczne przekonały poprzedniego burmistrza
do zamknięcia kuchni w kolskich szkołach. Gotowe posiłki przywoziły firmy
cateringowe. Decyzja spotkała się ze złym odbiorem ówczesnej Rady Miejskiej,
rodziców i uczniów, ale była ostateczna i niepodważalna.
Obecnemu włodarzowi przyświeca zupełnie inny cel. Decyzja o przywróceniu funkcjonowania kuchni w szkołach odpowiada społecznym oczekiwaniom.
Teraz trwają niezbędne remonty i zakupy sprzętu. – Wracamy do dawnych zwyczajów i dawnego sposobu finansowania, nie wiem jeszcze, ile będą kosztować obiady w szkołach, ten temat będę jeszcze konsultował z dyrektorami –
powiedział burmistrz Witkowski. – Jedno jest pewne – po pierwszym dzwonku
kuchnie i stołówki będą gotowe.
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Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole

Skąd wzięła się ponad półmilionowa strata?
Zgodnie z obietnicą burmistrza Krzysztofa Witkowskiego, w miejskich spółkach odbyły się kontrole. Spółka MZEC jest już po audycie,
a jej prezes – Przemysław Stasiak, przedstawił Radzie Miejskiej oraz mieszkańcom jego wyniki. Przedstawił także wydatki w latach
2017-2018 i prawdziwą kondycję finansową spółki. MZEC ubiegły rok zamknął ponad półmilionową stratą!

I

ntencją prezesa Przemysława Stasiaka było poprawienie funkcjonowania
spółki. Do tego potrzebna
była jednak wiedza o czynnikach, które doprowadziły do jej obecnej kondycji.
– W zaprezentowanym okresie rzuca się
w oczy gwałtowny spadek wyniku finansowego – powiedział prezes
Stasiak. – Dla wyjaśnienia dodam, że końcówka
roku 2018 zaczęła wyglądać bardzo niepokojąco,
gdyż wynik finansowy za
10 miesięcy 2018 r. zamknął się w kwocie minus 168 918,79 zł, gdzie
w analogicznym okresie

roku 2017 wynik ten wynosił plus 1 707 357,49 zł.
Niezwykle istotnym jest
fakt, że ostatnim rokiem,
w którym spółka zanotowała ujemny wynik finansowy był rok 1998, czyli
przez ostatnie 20 lat zakład
przynosił wyłącznie zyski. Pomimo przychodów,
spółka zamknęła ubiegły
rok wynikiem finansowym minus 562.792,85
zł. Umowy na usługi remontowe zostały poddane
analizie, która ujawniła
podnoszenie cen za usługi,
ich częste aneksowanie.
Kolejną pozycją kosztową było zużycie opału
– miału węglowego. Koszt

ten wyniósł do października 2018 roku 2.777.028,11
zł, co stanowiło 22,32%
sumy poniesionych kosztów. Kwota kosztów związanych z zakupem miału
węglowego kształtuje się
na podobnym poziomie
jak w 2017 r. Koszt zużycia materiałów – opał węglowy w całym roku 2018
wyniósł 4 053 100,99 zł.
Badający ten obszar odkryli, że na koniec 2018
roku ujawniono znaczną
nadwyżkę miału węglowego (ponad 3 tys. ton),
który zarząd zmuszony
był przyjąć na stan magazynu. W ten sposób wynik
finansowy został niejako

poprawiony poprzez przychód ok. 1 miliona złotych.
Prowadzona gospodarka
magazynowa
przełożyła się na nadwyżkę miału
węglowego, co oznacza, że
gdyby gospodarka magazynowa była prowadzona
prawidłowo, dziś mielibyśmy do czynienia z wynikiem finansowym o ok.
1 milion zł gorszym.
Analiza wynagrodzeń
w spółce pokazuje, jak
czytamy w raporcie biegłych, iż „…w okresie, gdy
Spółka miała kłopoty i złe
wyniki – wynagrodzenia
wzrosły. W badanym okresie wynagrodzenia wzrosły o 166.000 zł. Należy
zwrócić uwagę na wzrost
kosztów umów zleceń, oraz
wzrost świadczeń pracowniczych, aż o 50.000 zł.
W sytuacji, gdy Spółka
inwestuje i nie osiąga znaczących wzrostów sprzedaży, podnoszenie nagród
należy do niepokojących
zjawisk.
Prezes ujawnił także
kwestie kosztów delegacji
służbowych, drogich hoteli, zakupu alkoholi, i pobytu w restauracjach. Pokazał
skany paragonów unaoczniające, jak wykorzystywana była służbowa karta
płatnicza. Choć nie było
wcześniej takiej praktyki,
firma zewnętrzna malowała płot zakładu, inkasując
za usługę znaczą kwotę.
W tym czasie znacząco
wzrosły także wynagro-

dzenia członków Rady
Nadzorczej. Dla przykładu, w roku 2010 Rada Nadzorcza kosztowała Spółkę
43.200 zł, w 2015 r. ponad
52 tys. zł, a w 2018 ponad
83 tys. zł. Wszystkie te
(i inne) działania tak znacząco podniosły koszty
funkcjonowania zakładu,
że zaczął przynosić straty…
Wysłuchawszy sprawozdania podczas sesji,
„nowi” radni chcieli się
dowiedzieć, dlaczego rada
poprzedniej kadencji nie
reagowała w porę, a doświadczeni rajcy przypomnieli, że pomimo wielu
prób, nie udało im się zdobyć informacji – te zostały przed nimi zatajone,
a dawne władze blokowały
dostęp do bieżącej wiedzy.
– Zwodzono nas –
wyjaśnił przewodniczący
Tomasz Sobolewski. – Co
więcej, w urzędzie działał
nadzór właścicielski nad
spółkami. Niczego nie
mogliśmy się dowiedzieć.
Nie przeczuwaliśmy nawet takich kłopotów.
– Wynik finansowy
spółki nie napawa optymizmem, również w kontekście planowanej budowy geotermii. Budżet
miasta będzie musiał
wesprzeć spółkę w tym
przedsięwzięciu, tak aby
doprowadzić je do szczęśliwego końca – powiedział burmistrz Krzysztof
Witkowski.

Na drodze sądowej

Wnioski po przeanalizowaniu płac

Czy uda się odzyskać część
odszkodowania?

Oszczędności w Urzędzie

Gmina Miejska Koło wystąpiła na drogę sądową przeciwko
byłemu burmistrzowi. Sprawa jest bardzo ważna.
Chodzi o zwrot kwoty wypłaconej z miejskiej kasy jednej
z pracownic Urzędu Miejskiego, wobec której ówczesny burmistrz stosował mobbing, co potwierdziły wyroki sądów: cywilnego i karnego. W samym tylko urzędzie, w latach 2015-2018, wypłacono odszkodowań na łaczną kwotę ponad 219 000 zł.

Analizując dokumenty, kolski burmistrz Krzysztof Witkowski
obliczył, że urzędnicze pensje w latach 2015 – 2018 wzrosły o 1,5
mln zł.
– Miasto ma zbyt dużo potrzeb, by pozwolić sobie na taką
rozrzutność – przyznał włodarz. – Rozsądnie, dbając o sprawną realizację zadań, redukuję kadry. Oszczędności w urzędzie
uważam za konieczne. Bez sensu było dla mnie np. rozdzielenie wydziałów oświaty i spraw społecznych i płacenie pensji
dwóm naczelnikom

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO

K

iedy w grudniu 2015
roku obecny prezes Andrzej Sobczak „opuszczał”
spółkę na skutek odwołania
ze stanowiska, zakład miał
wypracowane zyski. Dziś
ma wysoki stopień zadłużenia i utraconą płynność
finansową. – Płynność finansową spółka utraciła
w maju 2018 roku, od tego
momentu wynik finansowy na działalności w sposób bardzo intensywny
zaczął się pogarszać – wyjaśnił prezes Sobczak. – Sytuacja płatnicza spółki na
dzień 30.12.2018 roku wyglądała w ten sposób, że
jej zobowiązania z tytułu
różnego rodzaju płatności
wyniosły: 893.000 zł.
Po zmianie prezesa
spółka zmieniała kierunek zarządzania, nastąpiło wypowiedzenie umów
komercyjnych na odbiór
i utylizację odpadów komunalnych na kwotę ok.
40.000 zł miesięcznie
(obecnie, przychody miesięczne spółki wykraczają
nieco ponad 300.000 zł).
Decyzja ta została podyktowana przez RIO po
wprowadzeniu tzw. umów
in house. – Obecnie działalność komercyjna spółki to ok. 18 tys. zł brutto
średniomiesięcznie
za
3 miesiące 2019 roku. Rezygnacja z tzw. komercji
wypracowywanej latami
to jeden z najpoważniejszych błędów zarządzania
spółką. W tym momencie
należało utworzyć nowy
podmiot powierzając mu
właśnie zadania komercyjne. Niestety, decyzji
takiej nie podjęto – dodał
prezes.
Audyt wykazał zakup
niepotrzebnego
sprzętu
specjalistycznego, ze środków zewnętrznych i wła-

snych, w postaci zamiatarek chodnikowych, pojazdu
elektrycznego (19.680 zł;
naprawa 9.467,38 zł) oraz
samochodu dostawczego.
Pojazd elektryczny był
rzadko wykorzystywany.
Sprzęty przeszły kosztowne remonty. W 2016 zakład
nabył dwie śmieciarki:
RENAULT
PREMIUM
(748.749 zł) i MERCEDES
(593.356,06 zł), których
ówczesna cena rynkowa
była znacznie niższa; samochód dostawczy HYUNDAI. (zakup 5.500 zł,
remont 7.065 zł, zezłomowanie za 1.000 zł), śmieciarkę VOLVO (koszty
23.956,55 zł, sprzedana
za 10.000 zł), zamiatarki
chodnikowe (41.500 zł).
– Temat zakupu przedmiotowych
pojazdów
(REANULT PREMIUM,
MERCEDES) jest przekazany do właściwych
organów badających dokonanie ich zakupu bądź
wynajmu. Spółka posiada
kontakt z organami, co
pewien czas udzielane są
wyjaśnienia, dostarczane
żądane dokumenty. Postępowanie jest w toku –
wyjaśnił prezes.
W badanym okresie
powoływano kolejno czterech Prezesów Zarządu
oraz zmieniano członków
Rady Nadzorczej, wprowadzając chaos organizacyjny i generując koszty.
– Do kwietnia 2017 roku
na każdym posiedzeniu
rady przedstawiany był
rachunek zysków i strat.
Rada dysponowała informacją o stracie, jaka występuje w spółce w danym
czasie. Zauważono, że
w późniejszych protokołach z posiedzeń rady nie
ma informacji o rachunku
zysków i strat. Na posie-

Mapa z zaznaczonym szacunkowym terenem,
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
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Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole

Był o krok od postawienia w stan likwidacji
Kiedy na stanowisko prezesa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Kole powrócił Andrzej Sobczak, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu z uwagi na pilną potrzebę podsumowania działań, jakie były
podejmowane w okresie ostatnich trzech lat.

dzeniu Rady Nadzorczej
w marcu 2018 roku prezes
przedstawił rachunek zysków i strat, z którego wynikało, że spółka w 2017
roku odnotowała stratę
w wysokości 144.791,57
zł a sam styczeń 2018
minus 8.693,18 zł. Od tej
pory Rada Nadzorcza nie
podjęła żadnych działań
w celu poprawienia sytuacji finansowej co mogło
mieć wpływ na dalsze
pogłębianie się zapaści
finansowej i do straty finansowej za 2018 rok na
poziomie 788.239,60 zł –
wyjaśnił prezes.
W opracowanym po
audycie raporcie są zapisy
mówiące o niejasnym stanie magazynowym, nieuzasadnionych zakupach
i błędach w dokumentacji.
– Sytuacja jest poważna: strata przewyższyła

połowę kapitału zakładowego spółki – powiedział podczas Sesji Rady
Miejskiej w Kole burmistrz
miasta Koła Krzysztof
Witkowski. – Do mnie należała decyzja o dalszym
istnieniu spółki, ratować,
czy postawić w stan likwidacji? Drugi wariant
wiąże się z ryzykiem, że
prywatne firmy będą dyktować ceny dla naszych
mieszkańców… Dlatego
będziemy o MZUK walczyć.
– Osoby, które doprowadziły do takiej sytuacji, powinny ponieść
konsekwencje; teraz musimy podjąć inicjatywę
uchwałodawczą dokapitalizowania spółki – podsumował długą dyskusję
w temacie przewodniczący
rady Tomasz Sobolewski.
– Szczególnie bul-

wersują mnie zaległości
w opłatach w konińskiej
spalarni śmieci, gdyż
konsekwencje
mogłoby
być nieprzyjemne dla
miasta. W pewnym momencie spółka ta mogłaby przestać odbierać od
nas odpady, a to groziłoby „zawaleniem” miasta
śmieciami – wyjaśnił burmistrz Witkowski.
Zapytany, jak odzyskać
płynność finansową zakładu, prezes wyjaśnił, że usuwane są nieprawidłowości
i realizowany jest program
naprawczy. Zapewnił, że
kontroluje bieżącą działalność a rok szacuje zamknąć
zyskiem ok. 30 tys. zł. Jeśli
zakład wyjdzie na prostą,
w przyszłości planowana
jest budowa nowej siedziby, w innej, mniej uciążliwej dla mieszkańców, lokalizacji.

Z dala od domostw

Plany budowy PSZOK dla Gminy Miejskiej Koło
Burmistrz i radni doskonale zdają sobie sprawę, jak bardzo uciążliwa dla
mieszkańców jest obecna lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na osiedlu Płaszczyzna. Dlatego też kolski samorząd planuje
budowę nowego punktu w innym miejscu, poza osiedlami mieszkalnymi.
Pragnąc zlikwidować problem, miasto Koło złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek na dofinansowanie realizacji tego zadania.
Na sesji Rady Miejskiej w Kole, na wniosek burmistrza, radni podjęli stosowną uchwałę,
w której wyrazili zgodę na przystąpienie do realizacji w/w projektu. Okres jego realizacji
zaplanowano na 2 lata, tj. do 2021 roku.
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Zawirowania wokół Dziennego Domu Senior+ w Kole

Po początkowych perturbacjach, wreszcie spokój
W ostatnim czasie mieszkańcy w jesieni życia, korzystający z pomocy Dziennego Domu Senior + w Kole, przychylnie wypowiadają się
o placówce, w której ciekawie, z korzyścią dla zdrowia, spędzają 40 godzin w tygodniu. Zanim jednak „Dom” wpisał się w koloryt miasta,
przeszedł burzliwe początki…

R

ozumiejąc
potrzebę
usprawnienia
polityki senioralnej w mieście,
poprzednia kadencja „rządzących” doprowadziła do
powstania w Kole Dziennego Domu Senior+. Umowa
o dofinansowanie utworzenia i wyposażenia placówki w ramach Programu
Senior+ pomiędzy miastem
a wojewodą wielkopolskim
została zawarta w czerwcu 2017 r. Zadanie miało
być zrealizowane do końca
roku. Dzienny Dom zaczął
funkcjonować od maja 2018

r. Intencje decydentów były
dobre i słuszne, niestety
chyba zabrakło wiedzy
i doświadczenia w sprawnym i przepisowym utworzeniu oraz funkcjonowaniu instytucji. Placówka
przeszła szereg kontroli:
z Urzędu Wojewódzkiego,
Komisji Rewizyjnej, audyt
wewnętrzny, a wszystkie
ujawniły szereg nieprawidłowości. Dom ograniczał
się do „bardzo niewielkiego” minimum wymagań
programu Senior+ względem uczestników. Ocena

społeczna oferty programowej była niska. Na skutek
nieprawidłowości, przede
wszystkim
niezgodnego
z umową terminu uruchomienia placówki, Urząd
Miejski został wezwany
przez wojewodę do zwrotu
240 tys. zł. dotacji udzielonej na jej utworzenie.
Po zmianie kadencji,
decyzją burmistrza Krzysztofa Witkowskiego, za zgodą Rady Miejskiej, od dnia
1 lutego Dzienny Dom Senior+ w Kole znalazł się
w strukturze Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, a dyrektor Urszula Karolczak rozpoczęła
usprawnianie jego funkcjonowania. Co się zmieniło?
Doświadczona kadra poszerzyła ofertę placówki dzięki
zwiększeniu ilości zajęć
edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności
ruchowej, sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących
społecznie, terapii zajęciowej, fizjoterapeutycznych.
Teraz odbywają się regularne spotkania z fachowcami różnych specjalności,

przedstawicielami instytucji, seniorzy jeżdżą na wycieczki, integrują się. Dom
żyje. Jest otwarty i przebywają w nim zadowoleni seniorzy…
Pozostaje otwarty problem dotacji. Burmistrz
wykorzystał ścieżkę odwoławczą, wystąpił do
Ministerstwa
Finansów
o zmianę woli wojewody.
Ministerstwo przekazało
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez wojewodę
wielkopolskiego.
Tymczasem w połowie lipca
wpłynęła ponowna decyzja
wojewody wielkopolskiego o zwrocie 240 tysięcy
dotacji wraz z odsetkami.
– Nieudolność poprzedniej władzy wykonawczej
naszego miasta (burmistrza) tym właśnie obecnie skutkuje. Przed wydaniem pierwszej decyzji
wojewoda prosił o wyjaśnienia jednak nikt się
do Poznania wtedy nie
pofatygował. Od decyzji złożymy odwołanie,
a jeśli przyjdzie do zwrotu z pewnością osoby za to
odpowiedzialne, a których
już nie ma w Urzędzie
Miejskim, poniosą konsekwencje – powiedział
obecny włodarz Krzysztof
Witkowski.

Przy zamku zacznie się dziać

Czy zabytek w ruinie będzie rewitalizowany?
Zamek, będący zabytkiem architektury obronnej, choć dostojnie wznosi się w zakolu Warty,
z bliska przygnębia ruiną i postępującą dewastacją. Istniejący stan fortecy zagraża bezpieczeństwu i uniemożliwia wykorzystanie jego walorów
historycznych i przyrodniczo-krajoznawczych
dla rozwoju edukacji, rekreacji i turystyki.

B

urmistrz Miasta Koła otrzymał informację, iż niebawem na ruinach zamku rozpoczną się badania archeologiczne finansowane przez Wojewódzką Konserwator
Zabytków w Poznaniu. Pracami kierowali będą znawcy
architektury średniowiecza: Artur Różański i badacz naszej warowni Tomek Olszacki, a uczestnikami badań będą
studenci UAM w Poznaniu. Badania będą wstępem do
opracowania kompleksowej dokumentacji rewitalizacji
naszego bezcennego zabytku.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
Burmistrz inwestuje w miejskie parki

Do życia potrzebne nam płuca
Mowa o zielonych płucach miasta. By każdy, kto ma ochotę odpocząć w Kole,
miał taką możliwość. Dlatego parki zmieniają oblicza.

M

iasto posiada dobrą
infrastrukturę sportową – halę widowiskowo-sportową, wielofunkcyjne
ogólnodostępne zespoły
boisk, stadion sportowy,
krytą pływalnię, siłownie
zewnętrzne. Na terenie
miasta jest przeszło 30 ha

terenów zielonych. Istniejące parki i lasek komunalny oraz położenie Koła
nad rzeką Wartą sprzyjają
spacerom i dobremu wypoczynkowi mieszkańców.
Koło ma bogatą historię
i wiele dobrze zachowanych zabytków, zlokalizo-

wanych blisko siebie, które
można zwiedzić podczas
jednego spaceru. Aby propagować piękno Ziemi
Kolskiej i promować zdrowy styl życia w okolicach
Koła wytyczono szlaki
rowerowe, które rozpoczynają się i kończą przy Mo-

ście Warszawskim obok
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Miasto
daje wiele możliwości, by
poza pracą i nauką spędzać tu czas na wypoczynku i rekreacji.
Kolski włodarz, rozumiejąc potrzeby mieszkańców w sferze codziennego,
rodzinnego odpoczynku,
poprawia estetykę i funkcjonalność miejskich parków. W Parku 600-lecia
w alei głównej i bocznych
zamontowano kilkadzie-
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siąt ławek parkowych. Stare kosze zostały zastąpione nowymi. Przy placu
zabaw dla dzieci powstanie siłownia zewnętrzna
i w niedużej odległości toaleta publiczna. Piaskownica na placu zabaw jest
przystosowana dla dzieci
poruszających się na wózkach inwalidzkich. (Inne
urządzenia dostosowane
do dzieci z dysfunkcjami
znajdziemy na PODWÓRKU NIVEA).

W Kole powstaną dwie kolejne siłownie zewnętrzne

Będzie gdzie się zmęczyć
Miasto Koło uzyskało z Ministerstwa Sportu dofinansowanie w kwocie
49.999,00 zł, na budowę dwóch siłowni zewnętrznych. Zostaną one wybudowane w Parku 600-lecia oraz przy placu zabaw, obok skrzyżowania ulic Jana
Pawła II i Włocławskiej.

N

a zagospodarowanie
terenu pod siłownie
zewnętrzne przy ul. Włocławskiej oraz al. Czesława
Freudenreicha z programu
rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte

Strefy Aktywności otrzymaliśmy prawie 50 tys. zł
dofinansowania, a kwota
ta stanowi połowę kosztów
przedsięwzięcia. W ramach
zadania pojawią się urządzenia rekreacyjne, ławki,
kosze, stoły do tenisa, miejsca do gier plenerowych.

Z miejskiego budżetu zostanie sfinansowana
jeszcze jedna siłownia dla
mieszkańców, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole.
Niedługo ruszy budowa
nowych obiektów, a już jesienią miejsca te, gotowe,

Wizualizacja terenu

będą zapraszały do rekreacji i zdrowego wypoczynku. – W Kole jest coraz
więcej obszarów aktyw-

ności dla mieszkańców,
zachęcam do korzystania
– powiedział kolski włodarz Krzysztof Witkowski.

Powstanie teren rekreacji przy Parku Moniuszki

Czy krajobraz kolskiej „jedynki” wypięknieje?
Kolska Szkoła Podstawowa nr 1 ma przeszło
100-letnią historię, a zabytkowy budynek przy
ul. Szkolnej zajmuje od 1945 roku. Od przełomu
lat 1919-1920 nosi zaszczytne imię Stanisława
Konarskiego. Placówka jest pięknie zlokalizowana w parku z pomnikami przyrody i imponująca historią (mieściły się tam niegdyś pierwsze
korty miejskie). Przyległy plac zabaw i siłownia
zewnętrzna to dobry początek do stworzenia
w tym miejscu plenerowego miejsca rekreacji.

U

Wizualizacja terenu

rząd
uporządkował
zieleń na przyległym
skwerze. W zależności od
możliwości finansowych
stopniowo pojawią się
tam: ścieżki, promenada,
pierwsza kolska fontanna, stoły, siedziska, może
nawet miejskie hamaki.
Skwer będzie częścią parku i poszerzy obszar miejskiej zieleni. – Planowane
zadanie poprawi estetykę
okolicy, co jest dla kolan
bardzo ważne – powiedział Burmistrz Miasta
Koła Krzysztof Witkow-

ski. – W bliskości zabytkowego budynku, skwer
rekreacyjny, dostosowany do niego wizualnie,
powinien stać się naszym
ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji.
Wkrótce w otoczeniu
szkoły współistnieć będzie park, plac zabaw,
siłownia i skwer. Sam nie
mogę się doczekać końca
projektu.
Przedstawiamy wizualizację terenu po przebudowie. Rozwińcie wyobraźnię…
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Mieszkańcy kolskiej Płaszczyzny pełni nadziei

Modernizacja oświetlenia w Gminie Miejskiej Koło

Będzie mniej dymu, zwiększy
się komfort i bezpieczeństwo

Kolejny etap prac realizowany w formule PPP

Smog w sezonie grzewczym przez lata stanowi
uciążliwy problem kolan z osiedla Płaszczyzna.
Większość tutejszych mieszkańców posiada piece
na węgiel, a wszyscy uskarżają się na pyły i inne,
szkodliwe zanieczyszczenia. Dlatego Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. rozbudowuje
sieć ciepłowniczą w tym rejonie. Prawdopodobnie późną jesienią sieć cieplna poprowadzona zostanie wzdłuż ul. Konarskiego i E. Plater, i przetnie ul. 3 Maja. W kolejnym roku inwestycja
obejmie następne obszary osiedla.

M

ZEC sukcesywnie rozbudowuje sieć ciepłowniczą,
co jest częścią strategii rozwoju spółki, a służyć ma
poprawie stanu środowiska w Kole poprzez likwidację niskiej emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych. Oferta obejmuje dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Zwiększa komfort
życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Spółka otwiera
możliwości nowym, potencjalnym odbiorcom i zachęca do
skorzystania z oferty. W tym roku sieć zostanie poprowadzona na 650-metrowym odcinku wzdłuż ulic Konarskiego, E. Plater i przetnie ul. 3 Maja. W przyszłym roku planowane jest rozszerzenie inwestycji na kolejne 140 metrów
w okolicy placu targowego do ul. Narutowicza. Ewentualne dalsze prace w tym rejonie związane będą z zainteresowaniem, jakie wykażą odbiorcy. Z przeprowadzonej przez
rokiem ankietyzacji wynikało, że kolanie z Płaszczyzny
skorzystają z oferty. – Zapraszam mieszkańców osiedla
Płaszczyzna do działu technicznego naszej spółki – zachęca prezes MZEC Przemysław Stasiak. – W miarę postępowania inwestycji, będziemy od razu wykonywać
przyłącza cieplne do posesji. Zachęcam do składnia
wniosków o przyłączenie. Jednocześnie zachęcam do
korzystania z prowadzonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu
„Czyste powietrze”, które oferuje dotacje i pożyczki.
To jednak nie koniec dobrych wieści. Trwają prace
projektowe związane z budową 350-metrowej sieci ciepłowniczej w ulicy Nagórnej, wzdłuż planowanej drogi.
Dokumentacja powstanie jeszcze w tym roku. Sieć poprowadzono już w ulicy Boguszynieckiej. W planach jest także przyłączenie niektórych instytucji i szkół, i być może
jednego z kolskich marketów.
– Cieszy mnie kierunek rozwoju spółki – powiedział
kolski burmistrz Krzysztof Witkowski. – Mieszkańcy
powinni mieć możliwość przyłączenia się do miejskiej
sieci. Teraz otwierają się perspektywy dla naszej Płaszczyzny.

W siedzibie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, przy współudziale Pana Krzysztofa Witkowskiego Burmistrza Miasta Koła, podpisana
została przez Pana Macieja Witczaka – Prezesa Spółki Oświetlenie Uliczne
i Drogowe i Pana Radosława Polowy – Prezesa Spółki LPW Sp. z o. o. z Katowic umowa z firmą doradczą, która przygotuje projekt dotyczący kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Koło.

P

owyższy projekt obejmuje wymianę ponad 2.300 starych sodowych opraw oświetleniowych na nowoczesne i energooszczędne oprawy typu LED wyposażone
w system zdalnego zarządzania. Realizacja tego zadania spowoduje ograniczenie
kosztów zużycia energii elektrycznej i emisji CO2.
To kolejny etap zaplanowanych prac, którego celem było wyłonienie zewnętrznej
firmy doradczej. Zadaniem doradcy będzie przeprowadzenie, w terminie 6 miesięcy,
kompleksowych analiz prawnych, ekonomiczno-finansowych i technicznych w zakresie możliwości realizacji tego przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno–
prywatnego lub innego odpowiedniego modelu prawno-finansowego wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania na wybór partnera
Przedsięwzięcia.

Nie wszystkimi drogami zawiaduje kolski włodarz

Które ulice są miejskie?
Burmistrz miasta administruje tylko niektórymi drogami publicznymi na
terenie Koła. Dba o ich stan techniczny, modernizuje je, przebudowuje i dba
o ich czystość. Jednakże pracownicy UM sprzątają często również ulice powiatowe.

D

o ulic będących w administracji burmistrza należą: Akacjowa, Al. Jana Pawła
II (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 270 ul. Włocławska do skrzyżowania z nr
3471P ul. Powstańców Wlkp.), Asnyka, Baczyńskiego, Bąkowskiego, Bema, Boguszyniecka, Brzozowa, Buczka, Cegielniana, Chełmońskiego, Chopina, Cicha, Cisowa,
Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Fornalskiej, Freudenreicha, Grodzka, Harcerska, Jasna,
Jaśminowa, Joselewicza, Kajki, Kasprowicza, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego,
Klasztorna, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konwaliowa, Korczaka, Kościelna, Krańcowa, Krasickiego, Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Krzywa, Kuśnierska, Leśmiana,
Leśna, Lipowa, Łąkowa, Matejki, Mikołajczyka, Miłosna, Miodowa, Nałkowskiej,
Narutowicza, Norwida, Oliskiewicza, Orkana, Piaski, Plan Narutowicza, Południowa, Powstania Warszawskiego, Powstańców 1863 r., Powstańców Śląskich, Północna, Przesmyk, Reja, Reymonta, Różana, Sienkiewicza (odcinek od drogi powiatowej
3470P do granicy miasta Koła), Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Spółdzielców, Staffa,
Stary Rynek (odcinek od nr 3470P Nowowarszawskiej do nr 3474P ul. Pułaskiego),
Staszica, Straszkowska, Struga, Szpitalna, Świerkowa, Topolowa, Wąska, Wesoła,
Wiatraczna, Wierzbowa, Witosa, Wodna, Wrzosowa, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego,
Zamkowa, Zapolskiej, Zawiszy, Zegarowa, Zielona, Żeromskiego (odcinek od drogi
krajowej nr 92 do granicy miasta Koła).
Pozostałe to drogi powiatowe będące w administracji starosty kolskiego, wojewódzkie zarządzane przez marszałka oraz krajowe. Każdy administrator wykonuje
zadania w obrębie swoich dróg, choć samorządy, na niektórych drogach prowadzą
wspólne zadania.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
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Dokonało się. Burmistrz i marszałek podpisali umowę

Kolski samorząd podaje rękę małym i średnim przedsiębiorstwom
Dn. 18 lipca w sali sesyjnej Ratusza Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak oraz Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski podpisali
umowę na dofinansowanie funduszami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ projekt pod nazwą „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania
prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską
Koło”. Na uroczystości obecny był również Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Sobolewski.

T

o projekt wart przeszło 1 mln 700 tys. zł,
z czego ponad 1 mln 194
tys. zł stanowi dofinansowanie. Ma służyć promocji
lokalnych i regionalnych
przedsiębiorstw
(małych
i średnich), co przełoży się
bezpośrednio na promocję
całego regionu Wielkopolski. Lokalni przedsiębiorcy
z 4 branż: turystycznej, rolno-spożywczej, produkcyjnej i budowlanej, będą brać
udział w targach krajowych
o charakterze międzynarodowym, prezentować swą
ofertę, pozyskiwać klientów i kontrahentów, nawiązywać kontakty biznesowe,
wymieniać doświadczenia.
Będą realizowane misje gospodarcze, nastawione na

zagraniczne kontakty biznesowe, w których uczestniczyć będą przedstawiciele miast partnerskich i kraje
współpracujące ze stowarzyszeniami z naszego terenu. Działaniu towarzyszyć
będzie kampania promocyjno-informacyjna.
Projekt zakłada zorganizowanie dla lokalnych
przedsiębiorców,
m.in.
dwóch przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych
o charakterze międzynarodowym, sześciu przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze
krajowym, ośmiu imprez
targowych i wystaw.
– Liczę, że działania te
spowodują, że o naszych
przedsiębiorcach i walo-

rach gospodarczych będzie słychać dalej, niż
tylko w powiecie czy województwie. Będę informować Państwa o etapach
realizacji projektu – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski. – Dziś
przedsiębiorstwa muszą
się wyróżniać, stworzyć
przewagę, być o krok od
innych, promocja jest bardzo potrzebna, by zostać
zauważonym.
– Koło znalazło się
w elitarnym gronie trzech
samorządów, które przygotowały tak dobre projekty promocyjne, że
otrzymały dofinansowanie – przyznał marszałek
Marek Woźniak. – To z naszej strony eksperyment

na gruncie samorządów
lokalnych, uznaliśmy, że
samorządy najlepiej wiedzą, komu i jak skutecznie
pomóc. Dlatego będziemy
się przyglądać realizacji.
Kwota niemal 1.200.000
zł pozwoli samorządowi
podać rękę małym i średnim
przedsiębiorcom,
czyli tym, których nie zawsze stać na inwestowanie w udział w targach,
przyjmowanie zagranicznych gości czy akcje promocyjne, tak potrzebne,
by pozyskiwać klientów,
kontrahentów, inwesto-

rów. Dobrze wykorzystajcie unijny budżet. Oby
wzmocnił
gospodarczo
Ziemię Kolską. Życzę powodzenia.
Burmistrz raz jeszcze
zapewnił, że środki zostaną
należycie spożytkowane i że
będzie sięgał po więcej… –
Trzeba jednak zaznaczyć,
że w tej perspektywie
środków praktycznie już
nie ma i musimy czekać
na kolejne rozdanie unijne
– zakończy kolski włodarz.
Podziękował marszałkowi
oraz Radzie Miejskiej za
poparcie inicjatywy.

Dzięki wspólnemu działaniu samorządów i dotacji

Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole stała się faktem
Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy Starostą Kolskim Robertem Kropidłowskim i wicestarostą Sylwestrem Chęcińskim a reprezentującą Wojewodę Wielkopolskiego
Wicewojewodą Anetą Niestrawską na dofinansowanie rozbudowy ul. Nagórnej
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – na kwotę 3.972.488 zł. Do zadania w całości opiewającego na przeszło 9 mln zł samorządy powiatowy i miejski dokładają niebagatelną kwotę po 2.564 tys. zł każdy.

N

agórna to ulica powiatowa, ale w interesie obu
samorządów, i powiatowego, i miejskiego, jest zadbanie o jej rozbudowę. Dzięki
otrzymanej przez powiat
dotacji kosztowne zadanie
stało się możliwe. Niedługo
zostanie podpisana umowa
z wykonawcą, termin finalny zadania to maj 2020

r. Obecni przy uroczystości podpisania umowy goście nie kryli zadowolenia
z uzyskania dofinansowania
umożliwiającego realizację zadania. – W imieniu
swoim i zapewne radnych
miejskich jestem przekonany, że w ramach możliwości wesprzemy każdą
inwestycję
realizowaną

Poprawi komfort życia mieszkańców

Przy Toruńskiej 66 będzie droga

Z

akład Wielobranżowy
Leszek Kmieć Drzewce został wybrany w przetargu na budowę drogi
wewnętrznej przy bloku
Toruńska 66. Wczoraj wi-

ceburmistrz Lech Brzeziński podpisał umowę z wykonawcą.
Budowa ok. 57-metrowego odcinka drogi kosztować będzie ok. 110 tys. zł

w Kole na drogach powiatowych – powiedział kolski
burmistrz Krzysztof Witkowski. – Wyjaśnię, że mój
poprzednik nie ujął tego
zadania w budżecie miejskim na rok 2019. Przekazaną powiatowi kwotę
obecna Rada Miejska
i burmistrz wyasygnowali
z nadwyżki budżetowej.
i zakończy się 30 września.
Na wniosek Burmistrza Radni Rady Miejskiej w Kole przegłosowali
w styczniu br. poprawki do
budżetu, m. in. na budowę
drogi przy bloku na ulicy
Toruńskiej 66. Mieszkańcy
czekają na tę drogę kilkadziesiąt lat.

Wzięliśmy pod uwagę, że
ulica Nagórna prowadzi
do ważnego przedsiębiorstwa, które przy obecnym
stanie drogi nie miałoby
szans na rozwój. Oprócz
tego należy podnieść standard życia mieszkańców,
jest tu osiedle mieszkaniowe, zabudowa jednorodzinna, i ogólnie poprawić

estetykę tej części miasta.
Tę inwestycję trzeba było
wesprzeć. Zwłaszcza w obliczu tak dużego dofinansowania. Samorząd miejski też aplikuje o środki,
złożyliśmy wniosek na
budowę nawierzchni ulicy
Grodzkiej, nasza starówka również potrzebuje odnowienia.
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Koło pięknieje

Kultura w Kole

Ulica Cegielniana zyskała nowe
oblicze

Co za nami, co przed nami?

Zakończyła się przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową
kanalizacji deszczowej w Kole. Inwestycja była dofinansowana
dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 1.283 405,00 zł
w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Całkowita wartość robót zamknęła się
kwotą przekraczającą 2 mln zł.

W

ramach inwestycji zaplanowano i zrealizowano budowę nowej
konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, zatok postojowych, chodnika oraz jednostronnej ścieżki rowerowej dwukierunkowej,
budowę zjazdów indywidualnych na posesje oraz sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo w tym rejonie, jest spełnieniem oczekiwań mieszkańców tej okolicy oraz użytkowników punktów
usługowo-handlowych. Kolejny obszar miasta został uporządkowany.

Jacek Skrycki podarował miastu przedwojenne gazety

„Głos Koła” dostępny w kolskiej
książnicy
W ratuszu, w obecności znamienitych gości, kolanin Jacek
Skrycki przekazał w darowiźnie pamiątki rodzinne – stuletnie
egzemplarze „Głosu Koła” Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Kole, a czyn swój zadedykował pamięci Czesława Freudenreicha pierwszego wydawcy „Głosu Koła” w 80.
rocznicę jego tragicznej śmierci.

P

an Jacek Skrycki w pamiątkach rodzinnych odnalazł 29 oryginalnych
egzemplarzy (24 numery, niektóre podwójne lub potrójne) „Głosu
Koła” wydawanego w naszym mieście, w języku polskim, w latach 19181919. Gazeta była redagowana, drukowana i wydawana w Kole. Ukazywała się przez 12 miesięcy, od lutego 1918 roku do lutego 1919 roku. Lokalni
historycy i regionaliści wysoko ocenili wartość znaleziska pod kątem historycznym i regionalnym i mieli nadzieję, że właściciel pozostawi je potomnym. – To moja osobista decyzja, jako rodowity kolanin uważam,
że dawna prasa lokalna nie powinna być rozproszona po kraju, jej
miejsce jest w naszej instytucji kultury, a biblioteka jest najbardziej
odpowiednim miejscem do jej przechowywania. Zwłaszcza, że w zbio-

W Kole Urząd Miejski, instytucje kultury, szkoły, stowarzyszenia lokalne – nie próżnują. Są organizatorami wielu imprez,
dostarczając mieszkańcom rozrywki. Wiele wydarzeń promuje
nas na zewnątrz.

S

ztandarową kolską imprezą jest święto miasta. W tym roku Dni Koła
zorganizowane zostały 1 czerwca, a publiczność bawili m.in. Formacja Nieżywych Schabuff, Lombard. W czerwcu po raz pierwszy miał
miejsce piknik i obozowisko historyczne z okazji Dnia Dziecka na placu
zabaw przy ul. Buczka. Smak Gruzji można było poznać podczas koncertu gruzińskiego chóru męskiego ERTHOBA z Tbilisi. Wielkim wydarzeniem była jubileuszowa 15. edycja Festiwalu Koło Bluesa oraz Międzynarodowy Zlot Motocykli i Automobili. Na scenie wystąpili m.in. Chłopcy
z Placu Broni i IRA.
Do końca wakacji w Muzeum Technik Ceramicznych oglądać można
wystawę „Ceramika spod znaku pingwina” ze zbiorów Piotra Śniegockiego. Dn. 6 września premiera spektaklu „Czarny warkocz” w reżyserii
Dariusza Matysiaka. W pierwsze niedziele miesiąca dzięki społecznej pracy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą wszyscy
zainteresowani urokami naszego miasta mogą podziwiać jego panoramę
z ratuszowej wieży, zwiedzając przy okazji wystawę stałą „Fajans kolski –
formy, dekoracje, techniki zdobnicze” im. Czesława Freudenreicha.
Każda z lokalnych instytucji przedstawiła wakacyjną ofertę, zaglądajcie na strony internetowe domu kultury (www.mdk.kolo.pl), biblioteki
(www.biblioteka-kolo.pl), muzeum (www.muzeum-kolo.pl), czy ośrodka
sportu (www.mosir.kolo.pl).
Wykaz imprez lokalnych znajdziecie na miejskiej stronie www.kolo.
pl w Kalendarzu imprez na rok 2019 zamieszczonym w zakładce Życie
w Kole.
rach PiMBP jest już inna, przedwojenna prasa – wyjaśniał właściciel
gazet, Jacek Skrycki podczas niedawnego spotkania z kolskim burmistrzem Krzysztofem Witkowskim, ogłaszając swoją decyzję. Dokładnie
3 maja, w 228 rocznicę Uchwalenia Konstytucji, gazety miały swój wernisaż w Miejskim Domu Kultury, a wystawie towarzyszył okolicznościowy
spektakl. Teraz są już w zbiorach książnicy.
– Nie dla poklasku czy gratyfikacji, lecz z zamiłowania do mojego rodzinnego miasta, do małej ojczyzny, przekazuję 24 egzemplarze
Głosu Koła; dla mnie najważniejsze jest, że pozostaną w Kole – powiedział Jacek Skrycki i zaapelował do innych posiadaczy pamiątek, by
postąpili podobnie. – Gazety trafiły pod odpowiednią strzechę, będą
cennym źródłem historycznym dla badaczy – podsumowała spotkanie
dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Aleksandra
Kowalska. Będą udostępnione czytelnikom, dołączą do innych, archiwalnych tytułów prasowych.
Włodarz oficjalnie podziękował darczyńcy za jego gest. – Wyznając
zasadę, iż miarą człowieka są jego czyny, w imieniu społeczności lokalnej dziękujemy Panu za oddanie miastu cennych pamiątek. Życzymy
Panu moralnej satysfakcji i ludzkiej życzliwości. Jednocześnie dziękujemy za stałe zaangażowanie w lokalne inicjatywy oraz działalność na
rzecz dziedzictwa kulturalnego regionu – powiedział burmistrz w imieniu swoim oraz przewodniczącego Rady Miejskiej.
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Współpraca międzynarodowa w rozkwicie

Czy przybędzie nam kolejnych,
zagranicznych sprzymierzeńców?
Oba wydarzenia miały miejsce w podobnym czasie. Burmistrz
Miasta Koła Krzysztof Witkowski odnowił akt współpracy
z naszym 20-letnim partnerem, niemieckim miastem Reinbek,
a w jego imieniu Wiceburmistrz Lech Brzeziński podpisał list
intencyjny dotyczący partnerstwa pomiędzy Miastem Koło
i Miastem Sighnaghi w Gruzji.

W

spółprace międzynarodowe są niezwykle ważne dla samorządu,
gdyż ułatwiają wymianę doświadczeń między młodzieżą, instytucjami kultury, sportowcami, przedsiębiorcami – czego na przestrzeni
dwóch ostatnich dekad doświadczyliśmy. Współpraca zaczyna się między
włodarzami, a z czasem obejmuje mieszkańców i im służy. Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, przebywający wraz z delegacją w mieście
partnerskim Reinbek w Niemczech, podczas uroczystej sesji na zamku,
dokonał potwierdzenia – odnowienia aktu współpracy między miastami,
które utrzyma dokument w mocy na kolejne lata. Obaj burmistrzowie są
pełni zaangażowania i pomysłów na rozwój partnerstwa.
Uroczyście, w sali sesyjnej kolskiego ratusza, w obecności znamienitych gości, m.in. ambasadorów Gruzji i Kazachstanu, podpisany został
List Intencyjny dotyczący partnerstwa pomiędzy Miastem Koło i Miastem
Sighnaghi. W Kole przez kilka dni przebywała delegacja z gruzińskiego
miasta Sighnaghi, która przybyła z zamiarem podpisania dokumentu.
Oto treść aktu: Gmina Koło, województwo wielkopolskie, Polska
i miasto Sighnaghi, region Kakheti, Gruzja, w przekonaniu, że międzynarodowe kontakty i współpraca zapewniają dobre warunki do promocji,
wymiany pozytywnych praktyk i doświadczeń między oboma miastami,
zamierzają zawrzeć umowę o przyjaznej współpracy partnerskiej w przyszłość zatwierdzoną przez odpowiednie władze lokalne obu miast. Ten list
intencyjny, którego treść została wcześniej uzgodniona między stronami
ma na celu, w oparciu o tradycyjne wielowiekowe więzi przyjaźni między
Rzeczpospolitą Polską a Gruzją, nawiązanie i rozwijanie współpracy między Kołem a Sighnaghi. Następujące obszary i kwestie będą przedmiotem
wspólnych działań i wymiany doświadczeń: zarządzanie miastem, edukacja i kultura, specjalna edukacja, turystyka i agroturystyka, promocja
gospodarcza i biznesowa, sport, wymiana młodzieży, wymiana między
instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi, ochrona środowiska naturalnego, ochrona zdrowia publicznego. List intencyjny został
podpisany w dwóch identycznych egzemplarzach, każdy w języku gruzińskim, polskim i angielskim.
Jest pierwszym krokiem do podpisania Umowy o współpracy międzynarodowej
Świadkami podpisania listu intencyjnego byli także przedstawiciele
lokalnych stowarzyszeń: Współpracy Międzynarodowej Kołowrotek, Malinowej Mamby, W Koło Pomagam, Stowarzyszenia Autyzm i My oraz
Regionalnego Towarzystwa Melioracyjnego w Koninie, żywo zainteresowanych międzynarodowym współdziałaniem. Samorządy, realizując partnerstwa liczą na to, że korzyści z nich mieć będą mieszkańcy.
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
Radni utrzymują stałą więź z mieszkańcami odbywając dyżury.
Każdy mieszkaniec miasta ma możliwość spotkać się z radnym i podzielić się problemami, pomysłami czy poprosić o interwencję. Przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je
organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami
wyborców (art. 23 usg).
Dyżury pełnione są w każdą środę w godzinach od 15:00 – 17:00
w sali 104 ( I piętro) Ratusza Miejskiego ul. Stary Rynek 1.
Aktualna lista z terminami poszczególnych radnych znajduje się na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego http: //www.kolo.pl/pl/122/250/
terminy-dyzurow-radnych.
Najbliższe dyżury:
1. Szafrański Artur / 7 sierpnia 2019
2. Pękacz Urszula / 14 sierpnia 2019
3. Sobolewski Tomasz / 21 sierpnia 2019
4. Tomczyk Jarosław / 4 września 2018
5. Baryła Ewa / 11 września 2019
6. Brzeg Sławomir / 18 września 2019
7. Brzoska Teresa / 2 października 2019
Radni mają możliwość zmiany terminu dyżuru, w takim przypadku
Radny osobiście ustala zastępstwo w osobie innego Radnego.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Radni mogą tworzyć
kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.
W Radzie Miejskiej w kadencji 2018 – 2023 zostały utworzone 2 kluby
radnych.
Są to: Klub Radnych „Porozumienie dla Koła” oraz Klub Radnych
„Zjednoczona Prawica”.
Klub Radnych
„Zjednoczona Prawica”

Klub Radnych
„Porozumienie dla Koła”
Członkowie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Teresa Brzoska
Ewa Baryła
Michał Piasecki
Sebastian Kuty
Grzegorz Gibaszek
Marek Kaftan
Urszula Pękacz
Wanda Obiała
Maria Sokołowska
Sławomir Brzeg
Mariusz Hanefeld
Adrian Król
Tomasz Sobolewski

Przewodniczącym Klubu Radnych „Porozumienie dla Koła”
jest Mariusz Hanefeld.

Członkowie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Artur Szafrański
Jarosław Tomczyk
Halina Musiałek
Marcin Janiak
Mariusz Budny
Robert Cesarz
Andrzej Cesarz
Ewa Lewicka

Przewodniczącym Klubu Radnych „Zjednoczona Prawica” –
jest Artur Szafrański
WIĘCEJ NA STRONIE
www.kolo.pl/rada-miejska
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Zmiany w systemie opłat za parkowanie przyjęły się

Kolejny krok w stronę budowania nowoczesnej gminy

Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji skorzystać

Urząd BLISKO mieszkańców

Od marca w Kole obowiązuje mobilny (za pomocą telefonu komórkowego)
sposób uiszczania opłat za korzystanie z miejsc postojowych objętych Strefą
Płatnego Parkowania. Korzystając z osobistego telefonu (po zainstalowaniu
bezpłatnej aplikacji wskazanego operatora) kierowca płaci za realny czas
parkowania z dokładnością co do minuty (system uwzględnia minimalną
stawkę za parkowanie 1 zł za pół godziny). Nowa, wygodna forma oczywiście
współistnienie z dotychczasową – kierowcy mogą również nabyć bilet w parkomacie.
skonfigurować ustawienia, wybrać opcję „parkowanie” i określić czas
postoju. Celem ułatwienia procesu kontroli obowiązku wnoszenia opłat
za parkowanie w SPP,
korzystając z płatności
mobilnych, należy oznakować pojazd naklejką
dostępną w Biurze SPP
(ul. Dąbska 40) lub zwykłą kartką wyłożoną za
przednią szybą pojazorma mobilna jest bar- Należy pobrać aplikację du z napisem: „Parkuję
dzo wygodna, znika na swoje urządzenie wcho- z moBilet”. Więcej inproblem braku drobnych dząc na stronę mobilet.pl, formacji można uzyskać
pieniędzy,
parkowanie skanując kod QR lub po- w Biurze SPP, na stronie:
przebiega szybciej, w razie bierając aplikację bezpo- www.kolo.pl w zakładce
potrzeby można przedłu- średnio ze sklepu. Z pozio- Płatne parkingi lub www.
mu aplikacji lub szybkim mobilet.pl
żyć czas postoju.
Zachęcamy do korzyKorzystanie z aplikacji przelewem zasilamy konto
moBilet jest bardzo proste. moBilet. Następnie należy stania!

F

Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski
zaprasza do korzystania z bezpłatnej aplikacji
BLISKO, będącej formą mobilnej komunikacji
z mieszkańcami.

O

soby zainteresowane
otrzymywaniem bieżących informacji z Urzędu
Miejskiego w Kole, po pobraniu aplikacji (link rejestracyjny na www.kolo.pl)
i wyborze interesujących
serwisów
tematycznych,
będą otrzymywały „na telefon” ostrzeżenia pogodowe,
przypomnienia o terminach
opłat lokalnych i podatków,

zapowiedzi wydarzeń i relacje z ich przebiegu, komunikaty miejskie.
– Teraz użytkownicy nie
będą musieli sami szukać
informacji, gdyż interesujące ich wiadomości otrzymają w postaci powiadomień i ostrzeżeń – zachęca
do skorzystania z nowej
możliwości kolski włodarz
Krzysztof Witkowski.

Gdzie, co można załatwić?

Poznaj Urząd
Aparatem pomocniczym burmistrza jest Urząd
Miejski. Pracownicy realizują zadania na rzecz
miasta i mieszkańców w trzech budynkach. Warto wiedzieć, które wydziały, zespoły i stanowiska
pracują pod jakim adresem, by sprawnie załatwić swoje sprawy.

Podpowiadamy, czy warto wyjść na spacer

Sprawdź jakość powietrza w Kole
Na miejskiej stronie internetowej www.kolo.pl
znajduje się ikona „Sprawdź jakość powietrza”
dająca możliwość monitorowania powietrza
w Kole. Wszystko w trosce o nasze zdrowie.

O

sobom spacerującym
lub uprawiającym jogging zalecamy sprawdzanie
stanu powietrza na bieżąco, by dotleniać organizm
w czasie, kiedy jego jakość
jest najlepsza. „Powietrze dobre. Możesz wyjść
z domu” – na taki komunikat czekają Ci, którzy interesują się jakością powietrza
w Kole i monitorują jego
stan za pośrednictwem miejskiej strony internetowej
www.kolo.pl.
Stacja monitorująca zlokalizowana jest na Szkole
Podstawowej nr 3. Nato-

miast na ul. Zegarowej,
a dokładnie na zegarze, zamontowany został ekran.
Wskazuje aktualną temperaturę, wilgotność powietrza
i poziom zapylenia. Będąc
w tej okolicy, sprawdzajcie
stan jakości powietrza.
Na miejskim portalu odczytacie także dane
z jeszcze jednego kolskiego
czujnika, zlokalizowanego
w rejonie Zespołu Szkół
Technicznych w Kole, którego zakupu dokonał starosta powiatowy.
Zapraszamy do korzystania z programu.

W

Ratuszu
Miejskim przy ulicy
Stary Rynek 1, znajdują
się Wydziały: Organizacyjno-Administracyjny,
Oświaty,
Działalności
Gospodarczej i Promocji
Miasta oraz Urząd Stanu
Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Biuro Rady
Miejskiej, pracuje AudyCzas pracy UM w Kole:
Poniedziałek – 7.30-15.30
– (sekretariat Burmistrza –
7.30-17.00)
Wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.30-15.30

tor Wewnętrzny oraz Inspektor Ochrony Danych.
W Gmachu przy ulicy
Mickiewicza 12 znajdziemy
Wydziały: Księgowości, Podatków, Opłat i Egzekucji,
Infrastruktury Technicznej,
Inwestycji i Gospodarki
Przestrzennej, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw
Lokalowych,
Organizacyjno-Administracyjny;
Zespoły: ds. Ochrony Środowiska, ds. Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
i ds. Zamówień Publicznych
www.kolo.pl

Oficjalny Serwis Internetowy
Miasta Koła

www.bip.kolo.pl

strona podmiotowa BIP UM w Kole
MOJEMIASTOKOLO

oraz Stanowisko ds. Kontroli.
W budynku przy ulicy
Dąbskiej 40 zlokalizowana
jest Straż Miejska.
Informacje o poszczególnych komórkach, numery tel., adresy e-mail
znajdziecie na stronie internetowej urzędu www.kolo.
pl w zakładkach: Urząd/
Wydziały. W ramach cyklu
„Poznaj Urząd” będziemy
Państwu przybliżać poszczególne wydziały i zespoły.
Punkt Obsługi Mieszkańca:
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło,
parter (hol)
Tel.: (63) 272 08 10; 272 23 11
Fax (63) 272 29 84
E-mail: um@kolo.pl

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

