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internetową  
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Kolska Geotermia Ogłaszamy konkursy

W krótce rozpocznie się reali-
zacja tej oczekiwanej inwe-

stycji. Czas zatem, by podsumować 
naszą wiedzę o geotermii. Miejski 
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. 
z o.o. w Kole opracował dla Pań-
stwa materiał informacyjny w tym 
zakresie. Znajdziecie go w niniej-
szym wydaniu Biuletynu.

- Zapraszam serdecznie Pań-
stwa do zapoznania się z treścią 
pierwszej broszury traktującej 

o inwestycji geotermalnej realizo-
wanej przez MZEC Sp. z o. o. Bro-
szura opracowana została przez 
Spółkę ze środków własnych i ma 
na celu prezentację postępów prac 
związanych z tą inwestycją oraz za-
wiera informacje na temat planów 
i zamierzeń władz miasta i MZEC. 
Informacje te będą prezentowane 
cyklicznie w następnych jej wyda-
niach. Miłej lektury – Przemysław 
Stasiak Prezes Zarządu.

„Wybieramy czyste powietrze – pozytywny 
wpływ energii geotermalnej na środowisko”

W ramach obchodów 45-lecia ciepłownic-
twa na terenie Koła -  Miejski Zakład Energe-
tyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Kole, Urząd Miejski 
oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
serdecznie zapraszają do udziału w Miejskim 
Konkursie Plastyczno-Ekologicznym pt. „Wy-
bieramy czyste powietrze – pozytywny wpływ 
energii geotermalnej na środowisko”.

Konkurs skierowany jest do dzieci z przed-
szkoli oraz uczniów szkół podstawowych  z te-
renu  Koła i przebiega pod honorowym patro-
natem Burmistrza Miasta. Regulamin dostępny 
na www.kolo.pl oraz na stronach internetowych 
pozostałych organizatorów.

„Najładniejszy ogród przydomowy 2021”
W celu zachęcenia mieszkańców do dbało-

ści o estetykę najbliższego otoczenia – ukwie-
canie i zazielenienie przydomowych ogrodów, 
Gmina Miejska Koło zaprasza do udziału 
w konkursie „Najładniejszy ogród przydomo-
wy 2021”. Patronat nad konkursem objął Bur-
mistrz Miasta Koła.

Warunki uczestnictwa w konkursie określa 
regulamin, udostępniony w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek 1 – Punkt 
Obsługi Mieszkańca lub na www.kolo.pl. Na 
zgłoszenia czekamy do 30 czerwca br.
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Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz wykorzy-
stywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowni-
czych to główne oczekiwania związane z budową kolskiej geotermii.
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Przy 16 głosach poparcia, 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się radni przyjęli 
zaproponowany przez burmistrza budżet miasta na rok 2021. - Jest to jeden 
z najbardziej proinwestycyjnych budżetów w historii naszego miasta, 17% 
zaplanowanych wydatków na 2021 rok to wydatki inwestycyjne – powiedział 
burmistrz Krzysztof Witkowski.

Firma Wood-Mizer darowała miastu kwotę 50.000 zł na aktualizację  
dokumentacji technicznej na budowę ulicy Różanej!

Koło ma najbardziej proinwestycyjny 
budżet w historii miasta

Szansa na budowę ul. Różanej

Na jakie inwestycje możemy liczyć?

Nowe plany rozwojowe dla Koła

W g stanu na dzień 
24.02.2021 r. - łącz-

na kwota dochodów budże-
tu wynosi 109.003.820,52 
zł; łączna kwota wydatków 
121.836.216,64 zł (kwo-
ta wydatków bieżących 
101.073.269,67 zł a inwesty-
cyjnych 20.762.946,97 zł).

W planie tegorocznych 
inwestycji znajduje się 
m.in.: budowa dróg (wraz 
z kanalizacją) ulic Staffa, 
Szymborskiej, Przesmyk, 
Wiatracznej i Boguszy-
nieckiej, wykonanie doku-
mentacji projektowych na 
ul. Krętą, Krokusową, Ja-
śminową, Asnyka, Różaną 
i Struga, budowa chodnika 
ul. Energetycznej, budo-
wa budynku komunalnego 
przy ul. Kajki i dokumenta-
cja projektowa na budynki 
socjalne przy ul. Sosnowej, 
przebudowa skrzydła SP 
nr 5 na przedszkole oraz 
remont budynku przy ul. 
Powst. Wlkp. 6 na żłobek, 

B udowa tej drogi jest 
niezwykle ważnym 

zadaniem ze względu na 
rozwój miasta i nowe miej-
sca pracy. Ul. Różana sko-
munikuje tę część miasta 
z ul. Nagórną i pozwoli 
na rozwój przedsiębior-
stwa Wood-Mizer. Firma, 
na działce położonej przy 
drodze, planuje bowiem 
budowę hali o powierzch-
ni 5 000 metrów kwadra-
towych. - Umożliwi to 
spółce rozwój możliwości 
produkcyjnych i maga-
zynowych, a tym samym 
zwiększanie zatrudnienia 
– powiedział Prezes Robert 
Bagiński.

- Budowa ulicy Róża-
nej jest dla naszego miasta 
bardzo ważna. Polepszy 

zagospodarowanie terenu 
zieleni przed SP nr 1, bu-
dowa PSZOK-u dla mia-
sta, przebudowa boiska 
piłkarskiego na stadionie, 
budowa parkingów przy ul 
Opałki i przy Przedszkolu 
nr 5, budowa toalety pu-
blicznej w Parku Moniusz-
ki, placu zabaw i terenu 
wypoczynku przy ulicy 
Broniewskiego i siłowni 
przy ulicy Sienkiewicza, 
II etap zabezpieczenia ruin 
zamku, wykupy gruntów, 
kanalizacja deszczowa na 
starówce. W ramach pomo-
cy finansowej dla Powiatu 
Kolskiego ma być zrealizo-
wana przebudowa ul. PCK 
w Kole oraz budowa pół-
nocnej obwodnicy Koła.

Wydatki majątkowe 
planuje się sfinansować do-
chodami własnymi gminy, 
darowizną, dochodami jak 
i przychodami - w tym kre-
dytem długoterminowym 
w wysokości 9.000.000 zł 

warunki komunikacyjne, 
a także niezbędna jest 
dla rozwoju firmy Wo-
od-Mizer. Na dofinanso-
wanie jej budowy miasto 

(wg postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicz-
nego na udzielenie i obsługę 
długoterminowego kredytu 
bankowego). 

– Z kredytu finanso-
wane będą dla Mieszkań-
ców inwestycje na które 
niemożliwym lub mało 
prawdopodobnym jest 
pozyskanie środków ze-
wnętrznych, lub te na któ-
re pozyskaliśmy środki 
a pozostałą część trzeba 
było zabezpieczyć własny-
mi środkami. Pragnę też 
poinformować, że roczne 
raty spłacanego kredytu 
będą na tym samym po-
ziomie, a wskaźniki moż-
liwości zadłużenia są na 
bezpiecznym poziomie, 
czego dowodzi opinia 
Regionalnej Izby Obra-
chunkowej – zapewnił bur-
mistrz.

Więcej o inwestycjach 
przeczytacie Państwo na 
www.kolo.pl

zawnioskuje do Funduszu 
Rozwoju Dróg, jak tylko 
nabór zostanie ogłoszo-
ny – powiedział Burmistrz 
Krzysztof Witkowski.
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Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2021 o kwotę 
1.377.372 zł z przeznaczeniem na zwiększenie miejsc żłobko-
wych – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021.

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Budowa drogi  
ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej 
i oświetleniem ulicznym”. Wartość robót brutto wyniosła 
322.852,01 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych w kwocie 161.426,00 zł.

Powstanie pełnowymiarowe 
boisko piłkarskie

Uroczyste otwarcie ulicy 
W. Szymborskiej

Koło stawia na sport Na ulicy Szymboskiej i Staffa widać zmiany

T rwa „Przebudowa boiska na sta-
dionie przy ulicy Sportowej 12 

w Kole”. Powstaje boisko piłkarskie 
o wymiarach 95,0 x 64,0 m, w tym 
płyta boiska o wymiarach 105,0 x 68,0 
m. Nawierzchnię boiska stanowić bę-
dzie trawa syntetyczna (sztuczna).

D n. 19 marca 2021 r. miało 
miejsce uroczyste otwarcie 

drogi. Symbolicznego przecię-
cia wstęgi dokonali: Burmistrz 
Miasta Koła Krzysztof Witkow-
ski, Wicewojewoda Wlkp. Aneta 
Niestrawska, Poseł na Sejm RP 
Leszek Galemba, w imieniu Euro-
posłanki Andżeliki Możdżanow-
skiej asystent Krystian Majewski 
oraz wykonawca, właściciel firmy 
MK Stella Konrad Marek. Kolski 
włodarz podziękował wojewo-
dzie oraz posłowi za przychyl-
ność i wsparcie, dzięki którym 
udało się zrealizować to ważne 
zadanie z zaangażowaniem środ-

Zadanie realizowane jest z do-
finansowaniem ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w wysokości 1.166.600,00 
zł. Wartość umowy na wykona-
nie robót budowlanych wynosi  
2.323.332,14 zł brutto. 

ków zewnętrznych. Wicewojewo-
da Aneta Niestrawska w imieniu 
Wojewody Michała Zielińskiego 
gratulowała udanej inwestycji, 
a Poseł Leszek Galemba podkre-
ślił znaczenie dobrej współpracy 
rządu i samorządu.

Trwa również „Budowa na-
wierzchni drogi i budowa ka-
nalizacji deszczowej ulicy  
L. Staffa w mieście Kole". War-
tość robót brutto: 1.590.555,00 zł. 
Dofinansowanie zadania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych wynosi 
721.607,87 zł.Będą nowe miejsca w żłobkach

Kolejne pieniądze na remont obiektu

D okładnie o taką kwotę wnio-
skowała Gmina Miejska Koło. 

Stanowi ona 80% kosztów zwią-
zanych z rozbudową,  remontem 
i dostosowaniem miejsc po przed-
szkolu na potrzeby żłobka. W bu-
dynku dziś ma swą siedzibę żłobek 
i przedszkole. Wkrótce przedszko-
le zmieni siedzibę, a żłobek – po 
pracach adaptacyjnych, zajmie 
również pomieszczenia przed-

szkolne. Po remoncie, w obiekcie 
przybędzie 50 miejsc dla naszych 
najmłodszych mieszkańców.

Należy pamiętać, że to nie je-
dyne środki, jakie miastu udało się 
pozyskać na to przedsięwzięcie. 
Mamy jeszcze 1.769.700,00 zł dofi-
nansowania z WRPO na lata 2014-
2020 do projektu „Nowe miejsca 
żłobkowe w mieście Koło”, oszaco-
wanego na 2.082.000,00 zł.

P rojekt „Budowa Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych dla Gminy Miejskiej 
Koło”  w ramach działania 2.2 Go-
spodarka odpadami komunalnymi 
oś priorytetowa II Ochrona środo-
wiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 uzyskał dofinansowanie 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 1 341 521,00 zł. Całkowi-
ty koszt realizacji zadania wynosi 
1 998 000,00 zł. Przedsięwzięcie 
będzie realizowane w systemie za-
projektuj i wybuduj. Dokumenta-

na poprawę warunków ekolo-
gicznych i ekonomicznych Koła. 
Pożądanym efektem jest rów-
nież wyprowadzenie składowiska 
z osiedla Płaszczyzna na obrzeża 
miasta  – powiedział burmistrz 
Krzysztof Witkowski.

PSZOK powstanie na ul. Za-
kładowej, na terenie dwóch dzia-
łek miejskich. Tam będą zbierane 
i magazynowane odpady komunal-
ne z Koła, które będą przekazywane 
zgodnie z hierarchią postępowania 
z odpadami do ponownego użycia, 
recyklingu i odzysku innymi meto-
dami oraz prowadzone będą działa-
nia towarzyszące, np. edukacyjne.

Inwestycja, która wiele lat czekała na realizację

Rozpoczyna się budowa PSZOK-u dla Gminy Miejskiej Koło
Dn. 19 lutego 2021 r. podpisana została Umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą PPHU MI-
SZBUD z siedzibą w Przybyłowie na zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło na ul. Zakładowej.

cja projektowa, zgodnie z zapisami 
umowy, powstanie do 15 lipca br. 
Roboty budowalne zakończą się 1 
czerwca 2022 r.

- Nie udało się rozpocząć tej 
inwestycji przez wiele lat. Te-
raz mam nadzieję dojdziemy do 
szczęśliwego finału. Pragnę przy-
pomnieć, że celem zadania jest 
zmniejszenie ilości odpadów ko-
munalnych podlegających skła-
dowaniu poprzez racjonalizację 
systemu gospodarki odpadami, 
w tym w szczególności poprzez 
zapewnienie właściwej infra-
struktury do zagospodarowania 
odpadów, a realizacja wpłynie 
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Pomoc żywnościowa finansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym w ramach Programu Operacyj-
nego kierowana jest do tych osób i rodzin, które 
z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić 
sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywno-
ściowych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole przypomina o ciągłym naborze 
do Dziennego Domu „Senior+” w Kole, ul. Powstańców Wlkp. 8, 62-600 Koło.

T rafi do osób znaj-
dujących się w naj-

trudniejszej sytuacji ży-
ciowej, których dochód 
netto nie przekracza kwo-
ty: 1.542,20 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej, 
1.161,60 zł dla osoby w ro-
dzinie. 

Zestaw roczny artyku-
łów spożywczych w Pod-
programie 2020 obejmu-
je artykuły spożywcze: 
warzywne i owocowe, 
mięsne, cukier, tłuszcze, 
dania gotowe. Pomoc 

spowodowała, że komórki 
Urzędu Miejskiego są bliżej 
siebie, co będzie udogodnie-
niem dla mieszkańców i bę-
dzie bardziej ekonomiczne. 

Po zmianie siedziby, do 

D om przeznaczony jest 
dla mieszkańców mia-

sta Koła, nieaktywnych za-
wodowo, w wieku powyżej 
60 lat, którzy ze względu na 
wiek, chorobę lub niepełno-
sprawność wymagają wspar-
cia i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życio-
wych.

Dom funkcjonuje od maja 
2018 r. (w strukturze MOPS 
od lutego 2019 r.). Placówka 
prowadzi 30 miejsc i działa 
8 godzin dziennie od ponie-
działku do piątku.

 Zakres usług świadczo-
nych przez Dzienny Dom 
„Senior+" w Kole obejmuje:

• usługi socjalne 
i opiekuńcze w tym: jeden go-
rący posiłek, dostęp do prze-
kąsek oraz napojów, pomoc 
w podstawowych czynno-
ściach życiowych,

• usługi edukacyjne, 
w tym kształtowanie nawy-
ków i postawy prozdrowotnej 
poprzez spotkania tematycz-
ne, konsultacje specjalistycz-
ne, poradnictwo, warsztaty 

Pomoc żywnościowa  
dla mieszkańców 
miasta

Dzienny Dom Senior+  
zaprasza!

Wsparcie dla najbardziej potrzebujących

Nabór trwa…

przekazywana będzie 
osobom zakwalifikowa-
nym bezpłatnie.

Jeżeli jesteś miesz-
kańcem Koła i znajdu-
jesz się w trudnej sytu-
acji życiowej, skontaktuj 
się z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej 
w Kole, ul. Powstańców 
Wlkp. 8, tel. 63 2777011, 
aby uzyskać niezbędne 
informacje i skierowanie 
do Programu.

Straży Miejskiej obowiązuje 
nr tel. 63 26 27 581. Pozostałe 
numery znajdziecie Państwo 
na miejskiej stronie www.
kolo.pl w zakładkach: Urząd, 
Wydziały, Straż Miejska.

i pogadanki,
• usługi kultural-

no-oświatowe, w tym m.in. 
zapewnienie uczestnictwa 
w imprezach kulturalnych 
oraz spotkaniach okoliczno-
ściowych,

• usługi aktywno-
ści ruchowej i kinezyterapii, 
w tym zajęcia podnoszące 
sprawność fizyczną gimna-
styka, taniec,

• usługi rekreacyjno-
-turystyczne, m. in. wyciecz-
ki, spotkania,

• terapia zajęciowa, 
m.in. zajęcia kulinarne, pla-
styczne, rękodzielnicze itp.,

• usługi aktywizu-
jące społecznie: organizacja 
czasu wolnego, rozwój pasji 
i zainteresowań, samopomoc 
i wolontariat, współuczestnic-
two w życiu społecznym.

W okresie trwania stanu 
zagrożenia epidemicznego, 
zgodnie z decyzjami Woje-
wody Wielkopolskiego, pla-
cówka funkcjonuje w trybie 
zdalnym a pracownicy po-
zostają w stałym kontakcie 

Nowy samochód  
służbowy, nowa  
siedziba przy  
ul. Stary Rynek 15

C ieszę się, że stare i wy-
służone auto, a co naj-

gorsze generujące wysokie 
koszty związane z użyt-
kowaniem i naprawami, 
zastąpi specjalistyczny 
samochód przystosowany 
do przewożenia osób za-
trzymanych – powiedział 
Komendant, dziękując jed-
nocześnie Burmistrzowi oraz 

Do Straży Miejskiej w Kole dostarczony został nowy 
samochód służbowy – Opel Combo. Kluczyki do 
auta Komendantowi Straży Miejskiej Krzysztofowi 
Ossowskiemu oficjalnie przekazał Burmistrz Mia-
sta Koła Krzysztof Witkowski. - Niech służy bez-
pieczeństwu mieszkańców – powiedział włodarz. - 
Moja filozofia to straż prewencyjna, nie represyjna.

Radzie Miejskiej za zabez-
pieczenie środków w ubie-
głorocznym budżecie. 

Nowy samochód to nie 
jedyny powód do zadowo-
lenia naszych strażników. 
Komenda zmieniła siedzibę 
z Dąbskiej 40 na Stary Ry-
nek 15, czyli… została prze-
niesiona pod dawny adres 
MOPS-u. Sześciu strażni-

Lepsze warunki pracy strażników miejskich

z uczestnikami, zapewniając 
im niezbędne wsparcie. 

Korzystanie z usług 
Dziennego Domu „Senior+" 
w Kole jest nieodpłatne dla 
osób, których dochód na oso-
bę nie przekracza 701,00 zł 
w przypadku osób samotnie 
gospodarujących i 528,00 zł 
w przypadku osób w rodzinie. 
W przypadku osób osiągają-
cych wyższe dochody odpłat-
ność ustalana jest indywidu-
alnie w oparciu o  Uchwałę Nr 
VII/55/2019 z dnia 27 marca 
2019r. Rady Miejskiej w Kole 
w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatno-
ści za  świadczenia w formie 
pobytu w Dziennym Domu 
,,Senior+” w Kole.

Nabór do placówki pro-
wadzi Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Kole. 
Szczegółowe informacje 
można uzyskać u pracowni-
ków Dziennego Domu „Se-
nior+” w Kole w siedzibie 
przy ul. Powstańców Wlkp. 
8 lub pod numerami telefonu: 
63 2777020, 883 067 511.

ków, 5 pracowników moni-
toringu oraz 3 pracowników 
obsługujących strefę płatne-
go parkowania będzie teraz 
wypełniać swe obowiązki na 
starówce. Zmiana siedziby 
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Wykaz dróg gminnych:

497515 P Energetyczna
497516 P Brzozowa
497517 P Piaski
497518 P Miodowa
497519 P Przesmyk
497520 P Wąska
497521 P Witosa
497522 P Mikołajczyka
497523 P Powst. Warsz.
497524 P Konwaliowa
497525 P Różana
497526 P Boguszyniecka
497527 P Sienkiewicza
497528 P Powst. Śląskich
497529 P Spółdzielców
497530 P Sportowa
497531 P Zegarowa
497532 P Zielona
497533 P Freudenreicha
497534 P Bąkowskiego
497535 P Staffa
497536 P Leśmiana
497537 P Orkana
497538 P Dąbrowskiej
497539 P Struga
497540 P Nałkowskiej
497541 P Zapolskiej
497542 P Reymonta
497543 P Chełmońskiego
497544 P Wyspiańskiego
497545 P Chopina
497546 P Narutowicza
497547 P Plac Narutowicza
497548 P Matejki
497549 P Korczaka
497550 P Buczka
497551 P Krasickiego
497552 P Cegielniana
497553 P Kraszewskiego
497554 P Norwida
497555 P Staszica
497556 P Reja
497557 P Kasprowicza
497558 P Baczyńskiego
497559 P Kochanowskiego
497560 P Kołłątaja
497561 P Al. Jana Pawła II
497562 P Łąkowa
497563 P Ostrowskiego
497564 P Krótka
497565 P Krzywa
497566 P Joselewicza
497567 P Stary Rynek
497568 P Jasna
497569 P Kajki
497570 P Wyszyńskiego
497571 P Kościelna

Wykaz dróg powiatowych:

3400P Bogumiła
3446P Blizna
3447P Broniewskiego
3449P Ceramiczna
3450P Długosza
3451P Dojazdowa
3452P Garncarska
3454P Fleszarowej-M.
3456P Kilińskiego
3206P Klonowa
3457P Kolejowa
3458P Konarskiego
3459P Konopnickiej
3460P Kopernika
3552P 3-go Maja
3205P część 3-go Maja
3470P Mickiewicza
3461P Nagórna
3462P Niezłomnych
3470P Nowowarszawska
3463P Nowy Rynek
3464P Ogrodowa
3466P Orzeszkowej
3467P PCK
3468P Emilii Plater
3469P Poległych
3470P Poniatowskiego
3471P Powst. Wlkp.
3472P Prusa
3473P Przemysłowa

Wykaz dróg wojewódzkich:

Włocławska
Dąbska

DROGI POWIATOWE

DROGI WOJEWÓDZKIE

DROGI MIEJSKIE

3474P Pułaskiego
3475P Rzeźnicza
3476P Sejmikowa
3533P Skłodowskiej-C.
3205P część Skłodowskiej-C.
3478P Słowackiego
3479P Starowarszawska
3470P Sienkiewicza
3477P Składowa
3470P Stary Rynek
3480P 20-go Stycznia
3481P Szkolna
3409P Ślusarska
3205P Toruńska
3482P Towarowa
3483P Tuwima
3216P Wiejska
3484P Wojciechowskiego
3485P Wschodnia
3486P Zachodnia
3487P Zawadzkiego
3488P Żelazna
3489P Żeromskiego
3448P Bursztynowa
3490P Zduny
3218P Żytnia
3455P Al. Jana Pawła II 

3465P Ks. S. Opałki

497572 P Klasztorna
497573 P Kuśnierska
497574 P Zawiszy
497575 P Wodna
497576 P Zamkowa
497577 P Leśna
497578 P Spokojna
497579 P Kazimierza Wlk.
497580 P Szpitalna
497581 P Kręta
497582 P Buszy
497583 P Świerkowa
497584 P Bema
497585 P Dąbrowskiego
497586 P Lipowa
497587 P Akacjowa
497588 P Wierzbowa
497589 P Harcerska
497590 P Powst. 1863r.
497591 P Wrzosowa
497592 P Południowa
497593 P Słoneczna
497594 P Topolowa
497595 P Wiatraczna
497596 P Miłosna
497597 P Cicha
497598 P Wesoła
497599 P Krańcowa
497600 P Północna
497601 P Jaśminowa
497602 P Kasztanowa
497603 P Cisowa
497604 P Straszkowska
497605 P Asnyka
497606 P Żeromskiego
497607 P Grodzka
497608P Szymborskiej

Wykaz dróg wewnętrznych:

Diamentowa
Szafirowa
Brylantowa
Krokusowa
Storczykowa
Grabskiego
Wiśniowa
Morelowa
Czereśniowa
Beksiaka
Klimaszewskiego
Lewandowskiego
Malczewskiego
Chrobrego
Zakładowa
Rubinowa
Lendli

Kto zarządza  
kolskimi drogami?

Często otrzymujemy pytania, kto jest zarządcą poszczególnych 
dróg w Kole. Dlatego opracowaliśmy dla Państwa wykaz dróg z in-
formacją, kto odpowiada za utrzymanie danej  ulicy.
Pamiętajmy, że do obowiązków zarządców należy przede wszyst-
kim: oznakowanie, sprzątanie, odśnieżanie, utrzymanie jej w nale-
żytym stanie technicznym, budowa, przebudowa, remont.

Budowa, remonty, oznakowanie, utrzymanie czystości…

Zarządca:
Powiat Kolski reprezentowany przez 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Toruńska 200, Koło
tel. 63 26-10-576 / 63 27 25 600

Zarządca:
Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
reprezentowany przez
WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG  
WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W KOLE, 
ul. Toruńska 200, Koło
tel. 63 272 02 16 / 61 22 58 430

Zarządca:
GMINA MIEJSKA KOŁO,
ul. Stary Rynek 1, Koło
tel. 63/ 26 27 520

DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE  
będące w administracji Urzędu Miejskiego w Kole

(od ronda na ul. Dąbskiej 
do skrzyżowania ul. Powst. 
Wlkp. i Al. Jana Pawła -  
w tym obszar skrzyżowania)
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Szpital może liczyć na miasto „Czyste powietrze” w Kole

Planowany blok komunalny 
przy ul. Kajki

W 2020 roku umorzono szpi-
talowi podatek od nie-

ruchomości za część roku 2019 
w wysokości 19.028,00 zł (w tym 
210,00 odsetek za zwłokę) oraz 
podatek od nieruchomości za cały 
2020 rok w wysokości 62.166,00 zł 
(w tym 55,00 zł odsetek za zwłokę). 
Łącznie w roku 2020 umorzono 
81.194,00 zł (w tym 265,00 zł od-
setek za zwłokę). Ponadto w roku 
ubiegłym na rzecz szpitala ponie-
siono wydatki majątkowe na łączną 
kwotę 80.000,00 zł z przeznacze-
niem na: dofinansowanie zakupu 
laparoskopu w kwocie 40.000,00 
zł oraz zakup dwóch automatycz-
nych myjek do naczyń sanitarnych 
w kwocie 40.000,00 zł.

P rogram „Czyste Powietrze” - to 
rządowa inicjatywa. Jej najważ-

niejszym celem jest ograniczenie 
emisji do atmosfery szkodliwych 
substancji, które powstają na skutek 
ogrzewania domów jednorodzin-
nych słabej jakości paliwem w prze-
starzałych domowych piecach.

Program oferuje dofinansowanie 
wymiany starych i nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwo stałe - na no-
woczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy: węzeł cieplny, 
pompa ciepła, kocioł gazowy konden-

B udowa 2-kondygnacyjnego 
budynku mieszkalnego, wielo-

rodzinnego, komunalnego przy ul. 
Kajki wraz z zagospodarowaniem 
działki i z miejscami postojowymi 
rozpocznie się w bieżącym roku. 
Obiekt ma być uzupełnieniem ist-
niejącej pierzei w zabudowie śród-
miejskiej. Zgodnie z projektem, 
będzie miał 16 mieszkań. Zloka-

Nie zapominając o prioryteto-
wych potrzebach, a do takich należy 
walka z epidemią, przekazane zostały 
środki ochrony dla personelu: kom-
binezony, ochronniki, termometry, 
półmaski filtrujące, płyny do dezyn-
fekcji i rękawiczki nitrylowe o łącznej 
wartości 19.996,43 zł.

- Rozumiem trudną sytuację 
placówki, która nie powinna prze-
kładać się na zdrowie naszych 
mieszkańców. Dlatego zawsze, na 
miarę możliwości miejskiego samo-
rządu, będę z dużą troską odnosił 
się do potrzeb finansowych i rzeczo-
wych szpitala, pomagając i wspie-
rając jego działalność – powiedział 
Burmistrz Miasta Koła Krzysztof 
Witkowski.

sacyjny, kocioł olejowy kondensacyj-
ny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na 
paliwo stałe, jak i przeprowadzenie 
niezbędnych prac termomoderniza-
cyjnych budynku.

Gmina Miejska Koło oferuje: do-
radztwo, konsultację i pomoc w wy-
pełnieniu wniosków o dofinansowa-
nie.

Wnioski, dotyczące budynków 
położonych na terenie naszego miasta, 
należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Kole przy ul. Mickiewicza 12, pok. 
114, tel. 063 2627550.

lizowane na parterze będą odpo-
wiednie dla osób niepełnospraw-
nych.

- Kolskie potrzeby mieszkanio-
we wymagają tej i następnych, po-
dobnych inwestycji, dlatego cieszę 
się, że przystąpimy do realizacji tak 
ważnego zadania – przyznał Bur-
mistrz Miasta Koła Krzysztof Wit-
kowski.

Burmistrz oraz Rada Miejska zawsze przychylnie odnoszą się 
do potrzeb kolskiego szpitala, reagując na bieżące potrzeby oraz 
apele kierowane przez dyrektor lecznicy do samorządów. W roku 
2020 szpitalowi została udzielona pomoc finansowa w wysokości 
ponad 180.000,00 zł, na którą składają się: umorzenie podatku od 
nieruchomości (81 194,00 zł), zakup laparoskopu i naczyń sanitar-
nych (80 000,00 zł) oraz środków ochrony osobistej dla personelu 
medycznego w związku z epidemią (19 096,43 zł).

Urząd Miejski w Kole przypomina właścicielom domów jednoro-
dzinnych o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ra-
mach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Z programu Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy jako 
bezzwrotne wsparcie dla samorządu miejskiego 1,5 mln zł na bu-
dowę bloku komunalnego przy ulicy Kajki.

Zdrowie naszym wspólnym dobrem Oferujemy doradztwo i konsultację

Potrzeby mieszkaniowe są ogromne

Podziękowania i gratulacje

Pracownicy wodociągów  
zareagowali szybko i skutecznie

Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski pogratulował na-
szym lokalnym „bohaterom” – panom Piotrowi Tęgosowi i Sta-
nisławowi Dykiertowi z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Kole za samodzielną, skuteczną interwencję 
w wypadku.

P ożar w budynku na terenie mia-
sta mógł zakończyć się tragicz-

nie ze względu na ryzyko wybuchu 
gazu. Do nieszczęścia jednak nie 
doszło, ponieważ przebywający 
w pobliżu pracownicy wodociągów 
dotarli na miejsce zdarzenia jako 

pierwsi, odcięli dopływ gazu do bu-
dynku i wezwali służby ratunkowe. 
Uratowali życie ludzkie i mienie 
nie zważając na własne bezpieczeń-
stwo. Za tak szlachetną postawę na-
leżą się podziękowania i gratulacje. 
Włodarz złożył je osobiście.
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Chcemy przedstawić Państwu zakres zadań poszczególnych komórek Urzędu Miejskiego w Kole.

Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta

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 wydzia-
łu należy:

 ` 1) upowszechnianie informacji 
o możliwości uczestnictwa w inicja-
tywach i programach finansowanych 
z funduszy zewnętrznych,

 ` 2) współpraca z jednostkami orga-
nizacyjnymi Miasta w zakresie pozy-
skiwania funduszy zewnętrznych,

 ` 3) współpraca przy opracowywa-
niu dokumentów strategicznych dla 
Miasta oraz monitorowanie ich wdra-
żania,

 ` 4) przygotowywanie analiz i opra-
cowań w zakresie strategicznego roz-
woju Miasta,

 ` 5) prowadzenie spraw związanych 
z opracowywaniem i upowszechnia-
niem informacji dotyczących funk-
cjonowania Miasta i Urzędu, 

 ` 6) prowadzenie i aktualizacja Biu-
letynu Informacji Publicznej,

 ` 7) prowadzenie spraw związanych 
z programowaniem i inicjowaniem 
przedsięwzięć zmierzających do 
stworzenia prawidłowej struktury ko-
munikacji ze społeczeństwem, 

 ` 8) nawiązywanie i organizowanie 
współpracy z miastami partnerskimi, 
organizacjami i instytucjami zagra-
nicznymi,

 ` 9) prowadzenie spraw związanych 
z promocją Miasta, 

 ` 10) prowadzenie działań w zakre-
sie promocji gospodarczej Miasta, 

 ` 11) realizacja zadań związanych 
z rejestracją zmian w Centralnej Ewi-
dencji Działalności Gospodarczej,

 ` 12) nadzór nad targowiskiem miej-
skim,

 ` 13) zadania zlecone związane 
z prowadzeniem Krajowego Rejestru 
Sądowego,

 ` 14) przygotowywanie zezwoleń 
na krajowy zarobkowy przewóz osób 
taksówką osobową, przewozy regu-
larne i nieregularne, ewidencja innych 
obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie,  

 ` 15) wydawanie zezwoleń na sprze-
daż i podawanie napojów alkoholo-
wych łącznie z naliczaniem rocznych 
opłat oraz kontrola punktów sprzeda-
ży,

 ` 16) badanie i analizowanie sekto-
ra przedsiębiorczości, projektowanie 
programów rozwoju przedsiębiorczo-
ści oraz współdziałanie z samorzą-
dem gospodarczym i organizacjami 
pozarządowymi w tym zakresie,

 ` 17) realizacja zadań z zakresu po-
zyskiwania środków pomocowych 
w obszarze przedsiębiorczości,

 ` 18) organizowanie i koordynowa-
nie współdziałania Miasta z inwesto-
rami krajowymi i zagranicznymi,

 ` 19) przygotowanie i organizacja 
spotkań z przedsiębiorcami,

 ` 20) monitorowanie na rzecz obsłu-
giwanych przedsiębiorców przebiegu 
procesu administracyjnego,

 ` 21) współpraca z jednostkami or-
ganizacyjnymi Urzędu, miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi i inny-
mi podmiotami w zakresie obsługi 
przedsiębiorców,

 ` 22) opracowywanie projektów 
ofert inwestycyjnych, w tym w ra-
mach partnerstwa publiczno-prywat-
nego,

 ` 23) współpraca z organizacjami 
skupiającymi przedsiębiorców, orga-
nami administracji rządowej i samo-
rządowej oraz innymi podmiotami 
mającymi na celu rozwój gospodarczy 
oraz działającymi na rzecz poprawy 
warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej w Mieście,

 ` 24) współpraca z jednostkami sa-
morządu terytorialnego w zakresie 
rozwoju gospodarczego,

 ` 25) redagowanie stron o tematyce 
biznesowej w ramach internetowego 
serwisu Miasta,

 ` 26) koordynowanie i nadzór nad 
inicjatywami sprzyjającymi rozwojo-
wi przedsiębiorczości,

 ` 27) identyfikowanie, definiowanie 
celów, priorytetów i grup docelowych 

w obszarze promocji gospodarczej 
Miasta,

 ` 28) współpraca z organizacjami 
przedsiębiorców w zakresie realizacji 
imprez o charakterze promocyjno-go-
spodarczym,

 ` 29) koordynowanie organizacji 
wydarzeń służących promocji gospo-
darczej mających miejsce na terenie 
Miasta,

 ` 30) realizacja promocji gospodar-
czej Miasta poprzez elektroniczne 
media społecznościowe.

Naczelnik Wydziału
Mirosław Kwiręg

I piętro, pokój nr 110
tel. (63) 262 75 18

e-mail:  dzialalnosc.gospodarcza@kolo.pl

Wydział Działalności 
Gospodarczej i Promocji Miasta 

znajduje się w Ratuszu,  
ul. Stary Rynek 1

T o ważna informacja dla miesz-
kańców Koła i wszystkich klien-

tów, bowiem koszty utrzymania spół-
ki, a do nich należą opłaty za energię, 
zapewne przełożą się na stabilizację 
cen za wodę i ścieki. – MZWiK się 
rozwija, to kolejna spółka idąca 
w kierunku odnawialnych źródeł 
energii, bardzo mnie to cieszy – przy-
znał burmistrz miasta. Z kolei prezes 
wyjaśnił, że był to krok konieczny ze 
względu na rosnące koszty energii. 
– Energia z paneli pokrywa 30% 
naszego zapotrzebowania. Założy-

MZWiK obrał nowy kierunek 
rozwoju – ku ekologii i ochronie śro-
dowiska. Pamiętajmy, że pod koniec 
ubiegłego roku firma zamontowała 
drugi niezależny system pomp tło-
czących wodę na miasto, którego za-
letą jest m.in. oszczędność energii. 
Nowy system ma zapobiegać awa-
riom, optymalizować i stabilizować 
ciśnienie wody. Spółka oferuje klien-
tom e-faktury (w ostatnim roku 500 

kolejnych odbiorców zrezygnowało 
z papierowych faktur). Elektroniczny 
dokument dociera do klienta szybko, 
wygodnie i tanio, oszczędzając papier, 
tusz, znaczki i czas pracy wielu ludzi 
związany z wysyłką i archiwizowa-
niem, ale przede wszystkim służąc 
środowisku.

- Spółka dynamicznie się prze-
obraża, bo kierują nią fachowcy, oby 
tak dalej – zakończył włodarz. 

Pozyskiwanie energii odnawialnej w centrum miasta

MZWIK Sp. z o.o. zainwestowała 
w fotowoltaikę

Dokładnie 109 paneli fotowoltaicznych pokryło dach Stacji Uzdat-
niania Wody Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Kole. Spółka odchodzi od tradycyjnych źródeł energii po-
dążając ku dobrodziejstwom energii odnawialnej. Dn. 10 marca 
2021 r. Prezes Spółki Robert Gajda wraz z Burmistrzem Miasta 
Koła Krzysztofem Witkowskim dokonali uruchomienia systemu 
fotowoltaicznego.

liśmy małą instalację ze względu na 
ograniczenia wynikające ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta, 
ale wystąpiliśmy do Rady Miejskiej 
o zmianę studium i w kolejnych la-
tach dodamy paneli na ujęciu wody 
a na terenie oczyszczalni ścieków 
zbudujemy dużą instalację. Dzięki 
przychylności Burmistrza i Rady, 
jestem przekonany, że ta duża insta-
lacja fotowoltaiczna na oczyszczalni 
powstanie w ciągu najbliższych lat – 
dodał prezes Robert Gajda.
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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

Z DZIAŁ ALNOŚCI  
R ADY MIEJSKIEJ

PLAN PRACY KOMISJI na 2021 rok
 ` 1. Analiza projektów 

uchwał pod obrady rady  i wy-
pracowanie stanowiska komi-
sji.

 ` 2. Informacja o plano-
wanych do realizacji inwesty-
cjach drogowych.

 ` 3. Informacja o pla-
nowanych zmianach w miej-
scowym planie zagospo-
darowania przestrzennego 
w oparciu o wnioski złożone 
przez mieszkańców miasta 
Koła.

 ` 4. Informacja o reali-
zacji inwestycji pn.: „Budowa 
Geotermii Kolskiej”.

 ` 5. Informacja o plano-
wanej inwestycji pn.: „Budo-
wa PSZOK-u”.

 ` 6. Informacja o plano-
wanej inwestycji wraz z po-
wiatem pn.: „Budowa północ-
nej obwodnicy  miasta Koła”.

 ` 7. Analiza raportu 
o stanie Gminy Miejskiej Koło 
za 2020 rok.

 ` 8. Analiza wykonania 
budżetu miasta Koła za rok 
2020 i wypracowanie opinii 
komisji.

 ` 9. Informacja o wyni-
kach finansowo-ekonomicz-
nych za 2020 rok spółek: 

a) Miejski Zakład 
Usług Komunalnych Sp. 
z o. o. w Kole

b) Kolskie Towarzy-
stwo Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z o. o. w Kole

c) Miejski Zakład 
Energetyki Cieplnej Sp. z o. 
o. w Kole

d) Miejski Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o. w Kole.

 ` 10. Analiza wykonania 
budżetu za I półrocze 2021 r. 
i wypracowanie stanowiska 
komisji.

 ` 11. Informacja o prze-
biegu wykonania inwestycji 
pn.: „Budowa boiska piłkar-
skiego na stadionie przy ul. 
Sportowej 12”.

 ` 12. Prace nad projektem 
budżetu miasta Koła na rok 
2022, wnioski i opinia komisji.

 ` 13. Opracowanie planu 
pracy komisji na rok 2022.

Wanda Obiała 
Przewodnicząca

Adrian Król

Marcin Janiak

Jarosław Tomczyk
Zastępca

Artur SzafrańskiTeresa BrzoskaMichał Piasecki

Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego  
i Zagospodarowania Przestrzennego:

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:
 ` tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, inwestycji w mieście, pobudzania  

przedsiębiorczości, 
 ` zagospodarowanie przestrzenne, promocja miasta oraz sprawy z zakresu handlu i usług,
 ` gminnych dróg, ulic oraz organizacja ruchu drogowego,
 ` przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 ` inne zlecone przez Radę.

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO  
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Osobom korzystającym ze Strefy Płatnego Parkowania 
przypominamy, że dwa lata temu wprowadzony został  
mobilny (czyli za pomocą telefonu komórkowego) spo-
sób uiszczania opłat za korzystanie z miejsc postojo-
wych objętych SPP. Korzystając z osobistego telefonu 
(po zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji wskazanego 
operatora) kierowca płaci za realny czas parkowania 
z dokładnością co do minuty (system uwzględnia mi-
nimalną stawkę za parkowanie 1 zł za pół godziny). 
Mobilna forma oczywiście współistnieje z tradycyjną 
– kierowcy mogą również nabyć bilet w parkomacie.

Zachęcamy do parkowania 
z moBilet

Można tradycyjnie, można mobilnie…

F orma mobilna jest bardzo 
wygodna, znika problem 

braku drobnych pieniędzy, 
parkowanie przebiega szyb-
ciej, w razie potrzeby można 
przedłużyć czas postoju. 

Korzystanie z aplikacji 
moBilet jest bardzo proste. 
Należy pobrać aplikację na 
swoje urządzenie wchodząc 
na stronę mobilet.pl, skanując 
kod QR lub pobierając aplika-
cję bezpośrednio ze sklepu. 
Z poziomu aplikacji lub szyb-
kim przelewem zasilamy kon-

to moBilet. Następnie należy 
skonfigurować ustawienia, 
wybrać opcję „parkowanie” 
i określić czas postoju. Celem 
ułatwienia procesu kontroli 
obowiązku wnoszenia opłat 
za parkowanie w SPP, korzy-
stając z płatności mobilnych, 
należy oznakować pojazd 
naklejką dostępną w Biurze 
SPP (ul. Stary Rynek 15) lub 
zwykłą kartką wyłożoną za 
przednią szybą pojazdu z na-
pisem: „Parkuję z moBilet”.  
Zachęcamy do korzystania. 


