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MZWiK Sp. z o.o.
Nowatorskie pomysły
i duże oszczędności
Ostatnie 10 miesięcy p. Robert Gajda, prezes spółki
Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji, spędził bardzo
pracowicie, bowiem rozpoczął swoją funkcję od pozamykania spraw – z różnych
względów – niedokończonych...
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STR. 2

MIASTO INWESTUJE
Ulica Grodzka będzie
jak nowa
Właśnie rozpoczęła się jedna z najbardziej oczekiwanych społecznie inwestycji
w mieście – przebudowa ulicy Grodzkiej...
STR. 6
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Jak się zmieniło Koło w ostatnim roku?

C

o Burmistrzowi Miasta Koła dr. Krzysztofowi Witkowskiemu we
współpracy z Radą Miejską w Kole, udało się zrobić w 2019 roku?
` uruchomiliśmy kuchnie
w szkołach,
` Dom Seniora przekazaliśmy pod MOPS,
` wspólnie z Powiatem
Kolskim budujemy ul. Nagórną,
` wybudowaliśmy drogę
przy bloku Toruńska 66,

` budujemy ulicę Grodzką (połowę środków na ten
cel pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych, tj. kwotę 459.422,00
zł), a w planach są kolejne
dwie ulice: Staffa i Szymborskiej oraz następne,
` wyremontowaliśmy budynek komunalny przy ulicy B. Prusa,
` rozpoczęliśmy starania
o zabezpieczenie, a później
rewitalizację ruin zamku
(w sierpniu miały miejsce

badania archeologiczne,
a w październiku złożyliśmy stosowny wniosek
do Ministerstwa Kultury
w programie „Ochrona zabytków”),
` złożyliśmy wniosek do
Narodowego
Funduszu
Ochrony Środowiska na
budowę nowego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na
obrzeżach miasta,
` nasza spółka ciepłownicza złożyła wniosek o dofinansowanie budowy geotermii kolskiej,
` z Ministerstwa Sportu
pozyskaliśmy pieniądze na
siłownie zewnętrzne,
` pozyskaliśmy 1,3 mln zł
na budowę boiska na stadionie MOSiR,
` wykonujemy dokumentację na nowy blok komunalny na ulicy Kajki,
` wspólnie z powiatem,

w roku 2020, wybudujemy sygnalizację na
skrzyżowaniu Al. Jana
Pawła II i ulic Powstańców
Wielkopolskich
oraz Powstania Warszawskiego,
` nasze spółki budują
sieci ciepłownicze i wodociągowe na osiedlach
Płaszczyzna i „kamieni
szlachetnych”,
` rewitalizujemy parki
miejskie (nowe ławki,
kosze, toalety),
` w planach budowa
skweru przy Szkole
Podstawowej nr 1,
` itd...
- Wiem, że oczekujecie Państwo zmian
jak najszybciej, jednakże robimy co możemy, aby Koło się zmieniało – zapewnia kolski
włodarz, dr Krzysztof
Witkowski.
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PODATKI MIEJSKIE
Nowe stawki podatku
od nieruchomości
Podwyższeniu o 7% w stosunku do stawek obowiązujących w ubiegłych latach
(od 2014 r.) uległ podatek od
nieruchomości...
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SPORTOWE KOŁO
Będzie boisko ze
sztuczną nawierzchnią
To wspaniała wiadomość
nie tylko dla fanów sportu.
Będziemy mieć nowoczesny
obiekt...
f STR. 6

HONOROWY
OBYWATEL
Kazimierz Kasperkiewicz dołączył
do zacnego grona
Rada Miejska, jednogłośnie,
podjęła uchwałę w sprawie
nadania tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Koła panu
Kazimierzowi Kasperkiewiczowi...

f
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Trwa modernizacja spółki
Miejski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Kole

Nowatorskie pomysły
i duże oszczędności

Burmistrz zawnioskował, a radni zabezpieczyli środki na nowe zadanie

Sygnalizacja świetlna zdecydowanie
poprawi bezpieczeństwo
W Kole samorząd miejski i powiatowy przystąpią do wspólnej realizacji ważnego ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców zadania.

B

urmistrz i radni zdecydowali o zwiększeniu kwoty dotacji celowej
dla powiatu kolskiego na
realizację zadań inwestycyjnych, bowiem oprócz
finansowania przez oba
samorządy – miejski i powiatowy - rozbudowy ul.
Nagórnej w Kole, powsta-

ła wspólna myśl budowy sygnalizacji świetlnej
wraz z oznakowaniem
i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana
Pawła II, Powstańców
Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole,
w celu poprawy bezpieczeństwa. Na pierwsze

zadanie miejski samorząd
wyasygnuje w 2020 roku
dodatkowe środki w wysokości 314 tys. zł. Z kolei budowa sygnalizacji wymaga
wyłożenia z miejskiej kasy
250 tys. zł, również w roku
przyszłym, będących połową szacunkowych kosztów
inwestycji.

Jest pomoc dla chętnych na „Czyste powietrze”

Urząd przyjmuje wnioski
Gmina Miejska Koło podpisała porozumienie w sprawie realizacji Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

P

rogram Priorytetowy
„Czyste
Powietrze”
to program rządowy, którego głównym celem jest
zmniejszenie emisji do atmosfery substancji szkodliwych powstałych w wyniku
ogrzewania domów jednorodzinnych. Program daje
możliwość
właścicielom

budynków jednorodzinnych
pozyskania środków m.in.
na wymianę pieców, ocieplenia domów, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, zakup kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.,
w celu zmniejszenia emisji
szkodliwych gazów do atmosfery i ochrony środowi-

ska naturalnego.
Zgodnie z porozumieniem mieszkańcy miasta
Koła zainteresowani Programem
Priorytetowym
„Czyste Powietrze” mogą
składać wnioski w Urzędzie
Miejskim w Kole, ul. Mickiewicza 12, pok. 110, tel.
63 26 27 550.

Ostatnie 10 miesięcy p. Robert Gajda, prezes
spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, spędził bardzo pracowicie, bowiem
rozpoczął swoją funkcję od pozamykania
spraw – z różnych względów – niedokończonych. Co prawda spółka swoje zadania, czyli
zbiorowe zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków, realizowała bez zarzutu, jednak nie funkcjonowała na miarę możliwości.

P

roblemem zasadniczym, z którym borykali się już
dwaj ostatni prezesi, było zakończenie inwestycji
pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kole ul. Zawadzkiego”. – Projekt trwał
od 2013 roku, a ok. 2015 r. wykryto błędy – wyjaśnił
prezes Robert Gajda. – Wiosną tego roku udało mi
się podpisać ugodę z wykonawcą głównym, firmą
HYDRO-MARKO. W myśl ugody wykonawca zobligowany został do zrealizowania nowego projektu modernizacji. Nastąpiło poszerzenie drugiego
rzędu filtrów o dodatkowe, usprawnienie całego
systemu produkcji wody i automatyki. Dzięki wykonaniu tych zadań (będących warunkiem udzielonej
pożyczki w WFOŚiGW) uniknęliśmy natychmiastowego zwrotu pożyczki. Jeszcze w starym roku
zakończymy kontrole.
Ze względu na niezakończenie inwestycji, finansowanej z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie było możliwości umorzenia jej części. Jednak w obecnej sytuacji,
kiedy zadanie zbliża się do finału (zostały dopełnione
warunki umowy z Funduszem) prezes podejmie starania o umorzenie części poniesionych kosztów. Wcześniej jeszcze musi zostać potwierdzony osiągnięty
efekt ekologiczny.
Prezes wyjaśnił nam także dalsze plany rozwoju
spółki. – Po zapłaceniu ostatniej raty, wejdziemy
w spłatę przebudowy i modernizacji oczyszczalni
ścieków, to nowe zadanie, tym razem jego realizację
pokryjemy w 63% kosztów kwalifikowanych z dotacji Unijnej czyli z dotacji ponad 27 mln zł oraz z pożyczki, również z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska. Przedsięwzięcie rozpocznie się na
przełomie 2020/2021 roku. Planowana wcześniej budowa nowej oczyszczalni, jak wykazały najnowsze
ekspertyzy, nie jest konieczna. Część obiektów, po
remoncie, będzie się nadawać do dalszego użytkowania. To ograniczy koszty przedsięwzięcia. Mamy
też pomysł na zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, zastosowana nowoczesna technologia pozwoli wykorzystać je ponownie w rolnictwie
– zakończył prezes.
Realizacja modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło była możliwa
w związku z przyznaniem dotacji ze środków UE.
- Cieszy mnie, że tematy, które od kilku lat nie
mogły być załatwione, są w tej chwili na dobrej drodze – powiedział Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof
Witkowski.
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MZWiK – wielkie plany i ich realizacja

Trwa budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Robert Gajda
zapewnia, że osiedle „kamieni szlachetnych” jeszcze w tym roku będzie miało nowe przyłącze wodociągowe oraz przybliża najbliższe plany inwestycyjne
spółki.

N

a listopadowym posiedzeniu,
Radni
Miejscy jednogłośnie przyjęli przedstawiony przez
prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Roberta
Gajdę „Wieloletni plan
rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022”.
Dokument stanowić będzie
podstawę do działalności inwestycyjnej spółki,
a mówi o kluczowych zadaniach:
przedsięwzięciach rozwojowo-modernizacyjnych (przebudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja
budynku krat, budowa sieci
wodociągowej w ul.: Przemysłowej, Szmaragdowej,
Szafirowej, Diamentowej,
Morelowej, Żelaznej, Rubinowej,
Szymborskiej,
Łąkowej, Krokusowej, modernizacji przepompowni
ścieków i przewodu tłocznego ul. Freudenreicha,
budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Wąskiej,
Szymborskiej, Toruńskiej
i Zakładowej, budowie
drugiej nitki rurociągu
tłocznego kanalizacji sanitarnej pod Wartą) oraz
przedsięwzięciach racjonalizujących zużycie wody
i wprowadzanie ścieków
(jak wymiana i/lub montaż hydrantów p.poż na
sieciach wodociągowych,
zasuw na sieci wodociągowej, uszczelnianie studni
kanalizacyjnych i wymiana
włazów, renowacja kolektorów kanalizacji sanitarnej, rozbudowa zdalnego
odczytu wodomierzy wraz
z montażem.
Aby przybliżyć te
istotne zagadnienia mieszkańcom miasta i klientom
spółki, prezes Robert Gajda opowiada o swoich decyzjach, argumentując ich
słuszność: - Odkąd objąłem stanowisko prezesa

spółki, zacząłem obserwować pracowników – wyjaśnił prezes. - Dostrzegłem
w nich wielki potencjał,
doceniłem wiedzę i doświadczenie, dodam, wielu z wcześniej zwolnionych przywróciłem na
stanowiska. Mając zaplecze, zrezygnowałem ze
zlecania wszystkich usług
firmom zewnętrznym, co
było praktykowane, teraz
część zadań, jak np. przyłącza wodociągowe, wykonują moi pracownicy,
w terenie działają obecnie dwie brygady. Dało to
spółce wielkie oszczędności, koszty wykonania ulic
spadły przynajmniej o połowę. W tym roku mamy
się czym pochwalić, całe
osiedle tzw. kamieni szlachetnych do końca roku
będzie zwodociągowane.
Tu mała dygresja - zanim
rozpoczęliśmy prace, osobiście zaangażowałem się
w zażegnanie wieloletniego sporu z właścicielami
gruntów, na drodze których miał iść wodociąg.
Sprawa ta pokazała mi,
jak ważna jest rozmowa
z drugim człowiekiem
– zamiast „atakować”
mieszkańców
pismami
pełnymi przepisów prawnych, osobiście przekonałem właścicieli o dobrych
intencjach spółki, przedstawiłem
możliwości
wyjścia z impasu. Udało
się. Wracając do tematu
- rurociąg w tym rejonie
był niewydolny, ciśnienie zbyt niskie, hydranty
nie miały odpowiedniej
mocy. Miasto nie mogło się rozwijać, bowiem
obywatele nie mieli zgody na budowę domów ze
względów p.poż. Także
myślimy o sieci wodociągowej na terenach, gdzie
plany budowlane mają
spółdzielnie mieszkaniowe. Mamy w zamyśle zapewnienie infrastruktury

wodno -k anal i zacyjnej
tam, gdzie, w myśl planów
inwestycyjnych kolskiego
włodarza, w najbliższym
czasie powstaną nowe
drogi (np. ul. Szymborskiej czy teren planowany
pod PSZOK). Burmistrz
wspiera spółkę w planach
skanalizowania miasta.
Będzie niezbędny przecisk przez drogę krajową
– kosztowny, obarczony
długotrwałą procedurą,
ale potrzebny miastu.
W nowej perspektywie
znów będziemy sięgać po
środku unijne, gdyż nasze
plany wymagają wielkich
nakładów finansowych.
Niepokoi nas przeszło
dwudziestoletni rurociąg
pod Wartą. Nie był planowany dla tylu odbiorców,
także z gmin ościennych.
Stąd niedalekie zamierzenia budowy drugiej
nitki rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod rzeką. W strefie
przemysłowej
miasta
trwa wymiana lub montaż hydrantów p. poż. na
sieciach wodociągowych
do celów gaśniczych, żeby
mieszkańcy byli bezpieczni. Z kolei remont przepompowni w rejonie ul.
Freudenreicha zlikwiduje
ryzyko zalania tego terenu, co miało już wcześniej
miejsce na tym obszarze.
Następnie wymiana zasuw, a co się z tym wiąże,
dzielenie osiedli na mniejsze segmenty, pozwala
ograniczyć odczuwalność
skutków awarii – dla spółki finansowo, a dla mieszkańców pod względem
komfortu (przy wystąpieniu awarii, wody pozbawieni są tylko mieszkańcy
części osiedla). W trosce
o bezpieczeństwo, spółka zdecydowała o wykonaniu części inwestycji
wprowadzonej w projekt
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,

chodzi o budynek krat
i przepompowni głównej,
były w tragicznym stanie,
jeden obiekt groził katastrofą budowlaną, dlatego
musieliśmy przeprowadzić remonty – z naszych
środków. Modernizacja
budynku krat usprawniła pracę oczyszczalni
i zapewniła jej niezawodne działanie przy mniejszej
energochłonności
(co prawda, była to część
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni z pieniędzy unijnych, lecz czas
nas gonił i przez to również musieliśmy zmieniać
opracowania).
Prezes zapewnił, że
prowadząc
inwestycje
w mieście dokłada starań,
by nie utrudniać mieszkańcom funkcjonowania, tam,
gdzie to możliwe, prace
wykonywane są w porze
nocnej.
- Spółka przejęła od
miasta 20 km deszczówki,
w tym 700 studni, które
są zanieczyszczone. Nasz
jedyny samochód starej
generacji nie jest w stanie
zabezpieczyć tego zadania. Dlatego planujemy
zakup samochodu z systemem odzysku wody, co
pozwoli nam wykonać to
zadanie skutecznie, przy

mniejszych zaangażowaniu wody, paliwa i czasu
pracowników – zakończył
wypowiedź prezes Robert
Gajda.
Prezes zaprasza do korzystania z nowej, ulepszonej strony internetowej
spółki, spełniającej wymagania ustawowe, przystosowanej do potrzeb
osób niepełnosprawnych,
praktycznej,
pozwalającej załatwić wiele spraw
bez wychodzenia z domu
- https://www.mzwik-kolo.
pl/. Nakłania również do
pobierania e-faktur, w trosce o ochronę środowiska.
Jednocześnie o wszystkich
działaniach na bieżąco
przeczytać można na facebooku - wpisując Miejski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole.
- Z pełnym uznaniem
odnoszę się do kierunku
rozwoju spółki i działań
prezesa, w których dostrzegam
przezorność,
dynamizm rozwoju –
przyznał Burmistrz Miasta
Koła dr Krzysztof Witkowski. – Mnie także zależy,
aby miasto było zabezpieczone pod względem
wodociągowo-kanalizacyjnym. Nie tylko jako
burmistrzowi. Nawet bardziej jako kolaninowi.
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Siłownia plenerowa w Parku 600-lecia.
Koszt inwestycji 50 tys. zł, kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej 25 tys. zł

Siłownia plenerowa przy SP nr 3.
Koszt inwestycji 50 tys. zł

Montaż ławek i koszy w Parku 600-lecia.
Koszt zadania 57.000 zł

Trwa stała rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
Osiedle „kamieni szlachetnych” jeszcze
w tym roku będzie miało nowe przyłącze
wodociągowe
Zdj. MZWiK Sp. z o.o.

Siłownia plenerowa na ul. Włocławskiej.
Koszt inwestycji 50 tys. zł, kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej 25 tys. zł

Boisko zostanie pokryte trawą syntetyczną

Toaleta publiczna przy ul. Sportowej.
Koszt zadania 115.620 zł

Remont kamienicy przy ul. Sienkiewicza 25.
Koszt inwestycji 160.112,01 zł

Rozbudowa ul. Nagórnej.
Wkład miasta w zadanie – 2.564.000 zł

Budowa ul. Grodzkiej.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 918.118 zł, w tym dofinansowanie z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych
w kwocie 459.059 zł

Nowa droga wewnętrzna przy bloku Toruńska 66.
Koszt inwestycji przekroczył 100 tys. zł

Trwa stała rozbudowa sieci ciepłowniczej.
MZEC sukcesywnie rozbudowuje sieć ciepłowniczą, co jest częścią
strategii rozwoju spółki, a służyć ma poprawie stanu środowiska
Zdj. MZEC Sp. z o.o.
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Liczymy na szczęśliwy finał

Jesteśmy na dobrej drodze do wybudowania
w Kole geotermii
Wniosek o dofinansowanie budowy Geotermii Kolskiej, w kwocie ponad
15 mln zł, złożony przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole, przeszedł pozytywnie pierwszy etap formalnej oceny wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na taką informację czekaliśmy, bowiem od przyznania dotacji zależy los naszej inwestycji, szacowanej
na 30 mln zł netto.

J

ak dowodziliśmy wielokrotnie, wykorzystanie
znajdujących się pod naszymi stopami wód termalnych
w systemie ciepłowniczym
byłoby dla Koła optymalnym rozwiązaniem ze
względu na ochronę środowiska, walkę ze smogiem
i byt przedsiębiorstwa.
W obliczu sukcesu naszego
wniosku na etapie formalnym, trzeba pamiętać, że teraz czeka nas jeszcze dużo
trudniejszy etap weryfikacji merytorycznej. - Geotermia to bardzo ważna
sprawa dla rozwoju miasta – powiedział Burmistrz
Miasta Koła dr Krzysztof
Witkowski. - Bardzo się
cieszę, że wniosek przeszedł etap formalny, jed-

nakże czeka nas jeszcze
dużo trudniejszy etap weryfikacji merytorycznej
wniosku złożonego przez
naszą spółkę ciepłowniczą.
Faktem pozostaje, że obrana droga jest właściwa,
a geotermia kolska przynieść może tylko korzyści.
Dodam też, że pozytywną
ocenę formalną otrzymała pożyczka, która ma
sfinansować drugą część
inwestycji. W tym miejscu chciałem podziękować
prezesowi Przemysławowi
Stasiakowi, pracownikom
spółki oraz profesjonalnej
firmie geologicznej, którzy
przygotowali prawidłowo
sporządzony wniosek
Narodowy
Fundusz
w tym rozdaniu dysponuje

kwotą 200 mln zł, a zadania we wnioskach, które
otrzymały pozytywną opinię formalną, sięgają kwoty 375 mln zł. – W razie,
gdyby nasze zadanie nie
otrzymało
oczekiwanej
dotacji, mamy oczywiście
alternatywę – zapewnił
włodarz. – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Polska Geotermia Plus”. Zatem, jestem
przekonany, że z pomocą
wsparcia z pierwszego lub
drugiego programu, uda
nam się doprowadzić naszą inwestycję do szczęśliwego finału.

Miejsc do rekreacji przybywa

Trzy nowe siłownie
plenerowe
W Kole przybyły trzy siłownie
plenerowe. Dwie z nich - w Parku
600-lecia od strony stadionu oraz
przy placu zabaw obok skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Włocławskiej są w połowie dotowane z programu krajowego. Trzecia, przy
kolskiej „trójce”, jest finansowana
z miejskiej kasy.
Na zagospodarowanie terenu pod siłownie zewnętrzne przy ul. Włocławskiej oraz
al. Czesława Freudenreicha ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
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 montowane są urządzenia rekreacyjne, ławki, kosze, stoły do tenisa, miejsca do gier plenerowych, łącznie 34 stanowiska.
Z miejskiego budżetu została sfinansowana jeszcze jedna siłownia dla mieszkańców,
zlokalizowana przy Szkole Podstawowej nr 3
w Kole. Składa się z 7 urządzeń. Jej budowa
pochłonęła 50 tys. zł.

Budynek komunalny w lepszej odsłonie

Już nie straszy w centrum miasta
Mowa o budynku komunalnym przy ulicy Sienkiewicza 25. Zakończyły się
prace remontowe obiektu, którego zniszczona elewacja i zły stan techniczny
psuły wizerunek miasta w tym rejonie oraz zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców, którzy wiedli w nim życie.

O

d września trwały
prace związane z termomodernizacją budynku
mieszkalnego, komunalnego przy ul. Sienkiewicza.
Zakres robót obejmował wzmocnienie ścian
budynku w miejscach wy-

stępowania rys, docieplenie styropianem wszystkich ścian zewnętrznych,
wykonanie nowego tynku
sylikatowo-silikonowego
o pastelowej kolorystyce.
Wymieniono również na
nowe obróbki blacharskie,

rynny i rury spustowe.
Wykonawcą robót był
PRB Robert Małecki z Turku. - Cieszy widok schludnej kamienicy w tak
ważnym punkcie miasta
- powiedział kolski burmistrz.
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Dzięki dofinansowaniu
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Będziemy mieć boisko ze sztuczną nawierzchnią!
Mamy kolejny, lokalny sukces! Złożony przez Gminę Miejską
Koło, napisany przez pracownika Urzędu Miejskiego, wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu
„Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej” - edycja 2019 na przebudowę boiska piłkarskiego
na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole otrzymał oczekiwane dofinansowanie!

T

Ruszyła budowa

Ulica Grodzka będzie jak nowa!
Właśnie rozpoczęła się jedna z najbardziej oczekiwanych społecznie inwestycji w mieście – przebudowa ulicy Grodzkiej.
W tej zlokalizowanej na starówce drodze znajdują się ważne
pod względem historycznym obiekty. Każdego roku kilkakrotnie samorządowcy i obywatele składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni Polaków w latach 1945-1956
w byłej siedzibie NKWD i UB, właśnie przy ul. Grodzkiej.

P

rzypomnijmy, że Gminie
Miejskiej Koło została przyznana dotacja Wojewody Wielkopolskiego z rządowego programu
Fundusz Dróg Samorządowych na
przebudowę ul. Grodzkiej. Całkowita wartość inwestycji wynosi
939 422 zł, w tym dofinansowanie
w kwocie 459 422 zł. Długość planowanego odcinka przebudowy
ul. Grodzkiej wynosi 152 m. Zadanie planowane jest do realizacji
w dwa lata: 2019-2020. Ulica znajduje się na terenie części wyspowej miasta.
Obecnie na odcinku 27 m od
Rynku ulica jest przebudowana,
posiada nawierzchnię z kostki
granitowej i chodniki z kostki betonowej – i ten odcinek pozostanie
w stanie istniejącym. Zdegradowana natomiast jest nawierzchnia
pozostałej części ulicy wykonanej
z bruku, kamienia polnego, elementów betonowych chodników
i krawężników, powodując trudności w komunikacji i barierę
w poruszaniu się seniorów i osób
niepełnosprawnych.
Dlatego,
w ramach zadania, planowana jest

rozbiórka istniejącej, zdegradowanej nawierzchni jezdni, krawężników, chodników, budowa
kanalizacji deszczowej i przykanalików, budowa nawierzchni jezdni z kostki granitowej
obustronnie zabudowanej krawężnikiem betonowym, budowa
chodników z kostki betonowej,
zjazdów indywidualnych z kostki betonowej starobruk.
– Program rządowy, z którego skorzystaliśmy, aby móc
zrealizować zadanie, jest realnym wsparciem dla samorządów, mam nadzieję na jeszcze
dwie kolejne inwestycje w jego
zakresie – zostały złożone
wnioski na dokończenie ul.
Staffa oraz Szymborskiej. Nie
każdy samorząd stać na wyłożenie pełnej kwoty na wykonanie zadania, dlatego aktywnie
staramy się pozyskiwać środki
– powiedział Burmistrz Miasta
Koła dr Krzysztof Witkowski. –
Dodam, że myślimy już o wykonaniu dokumentacji i składaniu wniosków na kolejne
dwie ulice.

Urząd Miejski podpisał ugodę

Były burmistrz oddał pieniądze miastu

S

taraniem obecnego burmistrza dra Krzysztofa Witkowskiego, została podpisana ugoda z wcześniejszym włodarzem, Stanisławem
Maciaszkiem, gwarantująca zwrot do miejskiej kasy ok. 7 tys. zł - czyli
większej części kwoty wypłaconej jednej z byłych pracownic z tytułu
odszkodowania za mobbing.
Kolejny proces o zwrot wypłaconych odszkodowań niesłusznie
zwolnionym pracownikom toczy się w Sądzie Rejonowym w Koninie.

o wspaniała wiadomość
nie tylko dla fanów sportu. Będziemy mieć nowoczesny
obiekt, służący społeczeństwu.
Całkowity koszt realizowanych
zadań inwestycyjnych zamyka
się kwotą 2 608 160,00 zł, przy
czym 1 304 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja
zadania nastąpi już w przyszłym
roku. Przebudowa obejmie: roboty pomiarowe i przygotowawcze - ziemne, konstrukcyjne nawierzchni, rozebranie istniejącej
nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z załadunkiem i wywozem na odkład inwestora, utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego,

piłkochwyty, oświetlenie boiska,
odwodnienie boiska, utwardzenie
terenu pod piłkochwyty i ciągu pieszego, roboty pomiarowe, roboty
w zakresie nawierzchni - warstwa
wyrównująca i trawa syntetyczna,
wyposażenie boiska.
Inwestycję będą nadzorować
pracownicy Urzędu Miejskiego
w Kole.
- Po wybudowaniu, boisko
zostanie przekazane pod zarząd
MOSiR - powiedział kolski burmistrz, dr Krzysztof Witkowski.
- Nasi zawodnicy będą mieć lepsze warunki do gry. A ja mam
dodatkową satysfakcję, że jednak
urząd potrafi pozyskiwać środki
zewnętrzne.

Powoli do celu

Oszczędności w Urzędzie
Wydatki na płace, w porównaniu z rokiem 2018, zmniejszyły
się w Urzędzie Miejskim o kwotę ok. 413.500 zł.

J

ak informowaliśmy w 1. numerze „Głosu…” - analizując dokumenty kolski burmistrz dr 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 – twierdził wówczas
włodarz. – Rozsądnie, dbając o sprawną realizację zadań, redukuję
kadry. Oszczędności w Urzędzie uważam za konieczne.
Teraz wiadomo już, że wydatki na płace, w porównaniu z rokiem
2018, zmniejszyły się w Urzędzie Miejskim o kwotę ok. 413.500 zł.
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Skrzyżowanie Piaski/Blizna budzi niepokój burmistrza

Czy zastosowane metody okażą się wystarczające?
Kolski włodarz oraz Rada Miejska wiele uwagi poświęcają bezpieczeństwu
mieszkańców. U schyłku roku władze były zaniepokojone problemami komunikacyjnymi w newralgicznych rejonach miasta.

W

kwestii poprawy
bez pieczeńst wa
w ruchu drogowym udało
się dojść do porozumienia z samorządem powiatowym – przy wspólnym
wysiłku
finansowym,
w 2020 roku pojawi się
sygnalizacja świetlna na
skrzyżowaniu ulic Aleja
Jana Pawła II, Powstańców
Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole.
Nadal nierozwiązany pozostaje problem zmiany
organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kolejowa-Blizna-Piaski. Pomimo apelu
burmistrza w sprawie przywrócenia dawnej organizacji ruchu lub budowy

ronda, lub postawienia sygnalizacji świetlnej, starostwo przyjęło inne rozwiązanie – progi zwalniające.
- Cieszę się, że powiat
podjął decyzję o budowie
świateł na skrzyżowaniu
Jana Pawła II/Powstańców Wlkp. Ale wciąż niepokoję się o skrzyżowanie
Blizna-Kolejowa, gdzie
początkowo wzrosła ilość
wypadków. Jeśli wprowadzona obecnie zmiana
nie zlikwiduje zagrożenia, będę nadal apelował
do starosty i zarządu powiatu o rozwiązanie tej
kwestii w inny sposób
– powiedział burmistrz
dr Krzysztof Witkowski.

Dzięki pozyskanym środkom

Prace badawcze wieży mieszkalnej potwierdziły

Utylizujemy azbest

Mamy w Kole zamek królewski

Gmina Miejska Koło otrzymała z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu dofinansowanie na zadanie odbioru, transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest
z terenów nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Koło.
Dzięki pozyskanym środkom gmina może sukcesywnie realizować zadania nałożone w Programie
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętego przez Radę Ministrów RP.

Rozmowy rozpoczęte

Obwodnica północna Koła
Realna zaczyna się stawać budowa północnej
obwodnicy miasta
To zadanie, któremu nie podoła żaden samorząd
w pojedynkę, bowiem szacunkowy koszt inwestycji
wynosi ok. 50 mln zł. O możliwości podjęcia się tego
przedsięwzięcia rozmawiali burmistrz miasta Koła,
starosta kolski i wójt gminy Koło. Wspólnymi siłami
być może uda się zrealizować to zadanie, gdyż każdy z samorządowców zdaje sobie sprawę, ile korzyści
miałoby Koło i okolica z tytułu posiadania północnej
obwodnicy.
Na razie samorządy przystępują do współfinansowania opracowania niezbędnej dokumentacji.

Co jeszcze w kwestii bezpieczeństwa?

Więcej kamer i światła

Poprawie bezpieczeństwa w mieście ma służyć także rozbudowa monitoringu, poszerza się objęty ochroną
obszar, niebawem pojawi się kamera na ul. Zegarowej.
Czekamy jeszcze na wykonanie oświetlenia ulicznego
w trzech miejscach: przy dworcu PKP, na osiedlu nowa
Kolejowa oraz na parkingu przy ul. 20 Stycznia.

Burmistrz Miasta Koła rozpoczął działania mające na celu zabezpieczenie
i zrewitalizowanie ruin kolskiego zamku.

J

est to możliwe dzięki temu, że wcześniej,
również staraniem włodarza, na terenie dawnej
twierdzy prowadzone były
badania
archeologiczne
finansowane przez Wojewódzką
Konserwator
Zabytków w Poznaniu,
a kierowali nimi znawcy
architektury średniowiecza
- dr hab. Artur Różański,
profesor UAM w Poznaniu
i badacz naszej warow-

ni mgr Tomasz Olszacki,
wraz z grupą studentów.
Badania są wstępem do
opracowania
stosownej
dokumentacji na zabezpieczenie i rewitalizację ruin.
Prace dowiodły, że
słusznie zamek nazywamy
kazimierzowskim. W fundamentach wieży mieszkalnej udało się odnaleźć
monetę bitą za czasów króla, co dowodzi czasu budowy warowni. Choć legenda

o urwanym kole… nadal
pozostaje legendą, wiemy
już na pewno, że znaleziony półgrosz wybity został
w mennicy krakowskiej
w latach 1365-1370, król
nadał przywilej lokacyjny dla Koła w 1362 roku,
a niedługo później rozpoczęła się budowa murowanego zamku. Pozyskane
w wyniku prac wykopaliska trafią do kolskiego muzeum.

8

GŁOS Z RATUSZA / NR 2-2019

Decydują o kształcie przyszłorocznego budżetu

Nowe stawki podatku od nieruchomości
Podwyższeniu o 7% w stosunku do stawek obowiązujących w ubiegłych latach (od 2014 r.) uległ podatek od nieruchomości.
Podatek ten stanowi
jedno ze źródeł dochodów
budżetu miasta, z którego realizowane są ważne
zadania ogólnospołeczne
(oświatowe, inwestycyjne,
kulturalne,
bezpieczeństwa publicznego i inne).
Należy podkreślić, że pro-

gnozowane na rok 2020 dochody budżetu miasta uległy znacznemu obniżeniu
w stosunku do roku 2019
głównie za sprawą zmniejszenia przez Ministerstwo
Finansów subwencji oświatowej o kwotę przeszło 820
tys zł. oraz udziałów w PIT

o kwotę 1 mln 700 tys zł,
a działania te wymuszają
na samorządach poszukiwania innych źródeł finansowania, w tym zwiększenie podatków lokalnych.
Podobnie, i z tych samych
powodów, o 7% wzrósł,
stały od 2014 r., podatek od

środków transportowych.
Rada Miejska długo analizowała stawki, jednak
ostatecznie zdecydowały
argumenty przemawiające za tym, że jest to krok
konieczny do realizacji
zadań zaplanowanych na
rok 2020. – Pomimo pod-

wyżek, stawki podatków
w Kole należą do jednych
z najniższych w powiecie
kolskim oraz w porównaniu z podobnymi miastami – zapewnia Burmistrz
Miasta Koła dr Krzysztof
Witkowski.

PORÓWNANIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK PODATKOWY 2020
Podstawa opodatkowania

Miasto
Koło

Gmina
Kościelec

Miasto i Gmina
Kłodawa

Miasto
Dąbie

Gmina
Grzegorzew

Gmina
Osiek Mały

Gmina
Babiak

Gmina
Koło

Miasto
Turek

Miasto
Słupca

Miasto
Krotoszyn

Stawki max.
na 2020 r.

Grunty związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej

0,71

0,72

0,86

0,90

0,83

0,95

0,89

0,70

0,80

0,80

0,89

0,95

Grunty pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

3,83

4,63

4,67

4,68

4,80

4,71

4,80

4,80

4,12

4,80

4,54

4,80

Grunty pozostałe

0,25

0,22

0,36

0,40

0,28

0,17

0,23

0,15

0,33

0,29

0,34

0,50

Grunty niezabudowane objęte obszarem
rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,15

3,04

3,07

3,00

3,15

3,15

3,15

3,15

3,11

3,15

2,98

3,15

Budynki mieszkalne

0,58

0,59

0,70

0,79

0,70

0,45

0,72

0,53

0,65

0,72

0,74

0,81

Budynki związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej

19,64

18,97

19,55

20,00

19,76

23,90

16,69

18,00

23,68

20,96

22,50

23,90

Budynki zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,15

11,18

10,90

11,00

10,80

10,98

11,18

11,18

11,07

10,82

10,59

11,18

Budynki związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych

3,92

4,70

4,74

4,66

4,70

4,70

4,87

4,87

4,82

4,87

4,61

4,87

4,50

4,24

7,21

7,51

5,30

8,05

3,64,

Budynki pozostałe

6,55

4,79

6,17

4,75

5,40

w tym zajętych
na prowadzenie
odpłatnej dział
pożytku publ. przez
organizacje pożytku
publ. 7,90

Aktualności w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Pozostała na dotychczasowym poziomie

System musi się bilansować

Opłata od posiadania psów

Podczas obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Kole w dniu 30 października
2019 roku podjęto szereg uchwał mających wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu.
Wzrasta
wysokość
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
ponieważ obecne dochody
miejskiego budżetu oparte
na zbyt niskich stawkach
są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi.
Aby kwoty się zbilansowały, musi nastąpić podwyżka
opłat - system musi się bilansować, gdyż to wymusza
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (system gospodarki
odpadami może być pokrywany wyłącznie z opłat od
mieszkańców, a do tej pory
miasto dopłacało - w 2019 r.

- prawie 900 tysięcy zł).
Radni długo dyskutowali nad propozycją burmistrza, ostatecznie jednak
wspólna troska nad wydajnością miejskiej kasy
wzięła górę i uchwała została podjęta w zaproponowanym brzmieniu. Zatem, nastąpiło zwiększenie
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 5,50 zł, czyli do
kwoty 18 zł dla zbiórki selektywnej oraz o 11 zł czyli
do kwoty 36 zł miesięcznie
za mieszkańca, jeśli odpady
nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
Zwolnieniu z częściowej
opłaty podlegają osoby po-

siadające przydomowe
kompostowniki.
Radni ustalili także kwoty
przyjęcia przez Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów Komunalnych
wykraczającej
poza
ustalony limit ilości zużytych opon, odpadów
w iel kogaba r y tow ych
oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Kolejne uchwały wskazały terminy uiszczania
opłat, częstotliwość wywozu nieczystości oraz
wzór deklaracji składanej przez właścicieli
nieruchomości, będącej
podstawą do naliczenia
opłat.

Na terenie Gminy Miejskiej Koło opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku podatkowego
w wysokości 42,00 zł rocznie od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł
w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej
uiszczenia i płatna jest w terminie 14 dni od daty powstania tego obowiązku.
Opłaty od posiadania psa nie pobiera się między innymi od: osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności – z tytułu posiadania jednego psa, osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego, osób
powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo
domowe – z tytułu posiadania jednego psa, podatników
podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Obecnie zwolnienie z opłaty przysługuje na okres
jednego roku dla osób, które zaczipują psa oraz na okres
dwóch lat w przypadku adopcji psa bezdomnego, odłowionego na terenie Gminy Miejskiej Koło.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
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Burmistrz u Prezesa
Mamy nowego honorowego obywatela

Kazimierz Kasperkiewicz
dołączył do zacnego grona
Rada Miejska, jednogłośnie, podjęła uchwałę
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Koła panu Kazimierzowi Kasperkiewiczowi, znanemu i szanowanemu społecznikowi, cenionemu w środowisku lokalnym, wciąż
nieustającemu w działalności społecznej i regionalistycznej.

N

adanie honorowego
obywatelstwa niezależne jest od miejsca zamieszkania osoby proponowanej do uhonorowania,
zatem nie było przeszkód,
by docenić naszego rodaka
za wszechstronną działalność na rzecz dziedzictwa
kulturalnego regionu oraz
rozwój regionalistyki. Decyzja Komisji Honorowej

opiniującej wniosek w tej
sprawie, złożony przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kola nad Wartą, oraz całej rady głosującej
za podjęciem uchwały, spotkała się z wielką aprobatą
społeczną. Akt nadania
tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Koła” oraz Statuetka trafiły do rąk pana
Kazimierza podczas uro-

czystej gali – benefisu
zorganizowanego dla p.
Kazimierza przez Burmistrza Miasta Koła,
bibliotekę, dom kultury
i Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad
Wartą. Benefis zorganizowany został z okazji
90. urodzin oraz 30. lecia działalności regionalistycznej dostojnego
Jubilata. Oprócz wielu
upominków, honorowy
obywatel otrzymał także księgę pamiątkową
z osobistą dedykacją.
Grupa lokalnych regionalistów pod redakcją
naukową Piotra Gołdyna napisała artykuły,
które pod wspólnym tytułem „Civis Colensis”
wydał Urząd Miejski
w Kole.

Ma już 17 lat!

Zapraszamy na XVII Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej OSP w Kole
Już 11 stycznia 2020 r. odbędzie się Koncert Noworoczny
Orkiestry Dętej OSP Koło, którego organizatorem jest
Stowarzyszenie OSP w Kole.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął
Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski.
Głównym sponsorem jest Gmina Miejska Koło.
Na hali MOSiR, u boku naszej formacji, wystąpią
Andrzej i Jacek Zielińscy z zespołu Skaldowie.
To już 17. odsłona koncertu, który od pierwszej edycji budzi
dobre emocje i kończy się owacjami na stojąco. Już dziś zaplanujcie sobotę 11 stycznia na udział w koncercie. Organizatorzy
serdecznie zapraszają. Pozytywne wrażenia gwarantowane.
Wstęp wolny. Szczegóły wkrótce na plakacie.

Podziękowanie za dotację
dla kolskiego muzeum
Podziękowanie za udzielone wsparcie finansowe
adaptacji budynku sejmiku na cele muzealne
Prezesowi Zarządu Wood-Mizer Industries Sp.
z o.o. Robertowi Bagińskiemu złożył osobiście
Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski
wraz z Dyrektorem Muzeum Technik Ceramicznych Tomaszem Nuszkiewiczem. Kolska firma
przekazała instytucji kultury darowiznę w wysokości 10 tys. zł, która przeznaczona została na
opracowanie dokumentacji niezbędnej do rewitalizacji i adaptacji obiektu.
- Dziękujemy za wieloletnią współpracę z miejskim
samorządem, za znaczący wkład w rozwój gospodarczy regionu oraz za działalność na rzecz dziedzictwa
kulturalnego Ziemi Kolskiej – tymi słowami włodarz
podziękował za udzieloną pomoc finansową, zapewniając jednocześnie o chęci współpracy i życząc firmie dalszego, dynamicznego rozwoju, kreatywności, realizacji
ambitnych planów, ku pożytkowi miasta i mieszkańców.
Przypomnijmy, że na początku roku radni miejscy wyrazili zgodę na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
budynku przy ul. Mickiewicza 27, czyli „Sejmiku”, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w ramach
prowadzonej działalności kulturalnej - muzealnej. Dzięki temu dyrektor może pozyskiwać środki finansowe na
rewitalizację willi i adaptację tego budynku na cele muzealne, co przełoży się na rozwój działalności instytucji.
Na finał prac i zmianę lokalizacji placówki trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat. Zadaniem bieżącym jest
opracowanie wymaganej dokumentacji a gest darczyńcy
przybliża nas do tego dalekosiężnego, ale realnego celu.
Przy okazji warto wspomnieć, że firma Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. wielokrotnie wspierała organizacyjnie
i finansowo wydarzenia organizowane przez miasto, jednostki podległe, stowarzyszenia. Znana jest z aktywności
w sferze lokalnej kultury, sportu i rekreacji.
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Po długim wakacie na stanowisku

Pani Monika Ciesielska Sekretarzem Miasta Koła
Kierownictwo w miejskim samorządzie wspiera sekretarz – wyłoniona w drodze konkursu p. Monika Ciesielska została zatrudniona w Urzędzie Miejskim
w Kole na stanowisku Sekretarza Miasta.

W

ostatnich latach sekretarzami w mieście bywały osoby spoza
miasta, które potrzebowały
czasu, by poznać specyfikę
tutejszego urzędu. Obecny
włodarz zadowolony jest,
że osoba zatrudniona przez
niego na jednym z kluczowych stanowisk, od pierwszych dni pracy wsparła

go wiedzą i doświadczeniem na lokalnym gruncie. Obecna pani sekretarz
ma doświadczenie w pracy samorządowej – przez
ostatnie cztery lata zajmowała tożsame stanowisko
w Gminie Dąbie, a wcześniej, w obecnym miejscu
pracy, kierowała Wydziałem Spraw Społecznych

zajmującym się między
innymi oświatą. Zatem zadania kolskiego samorządu
są jej dobrze znane.
- Jedynym kryterium,
którym zawsze się kierowałem i kieruję przy zatrudnianiu kogokolwiek,
jest fachowość i posiadana wiedza – powiedział
kolski włodarz.

Priorytetem pani sekretarz będzie sprawna organizacja pracy urzędu i zarządzanie jego zasobami,
czuwanie nad realizacją
przepisów i eliminowanie
wszelkich
nieprawidłowości, w myśl przyjętych

przez burmistrza miasta
koncepcji.
A my jesteśmy pewni,
że kobieca intuicja i wrażliwość ocieplą wizerunek
„męskiej” kadry zarządzającej w urzędzie.

W trosce o środowisko

Segreguj śmieci i pozbywaj się ich w sposób zgodny z prawem
Urząd Miejski w Kole nie ustaje w wysiłkach, by wyeliminować niebezpieczny
nawyk spalania śmieci oraz paliw niedozwolonych w paleniskach domowych.
Ten niechlubny i szkodliwy dla zdrowia zwyczaj w myśl przepisów podlega
karze.

U

Drugie miejsce w konkursie

Koło nagrodzone
za recykling
Podczas Ogólnopolskiej Gali „Konkursu Puchar Recyklingu” nasze miasto otrzymało
nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie
„Aktywni w Wielkopolsce”. To wielka promocja i zaszczyt dla Koła. Statuetkę odebrał
Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski,
organizator wielu wydarzeń lokalnych związanych z edukacją ekologiczną.

P

uchar Recyklingu to jedyny w Polsce konkurs,
który w kompleksowy sposób ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w zakresie
recyklingu. Tym samym ma na celu promowanie i rozpowszechnianie nowych technik, ciekawych i innowacyjnych rozwiązań związanych z gospodarką odpadami
oraz pomysłowych przykładów edukacji ekologicznej.
- Nasze miasto przystąpiło do konkursu po raz pierwszy, więc tym bardziej cieszy wyróżnienie – powiedział burmistrz dr Krzysztof Witkowski.

stawa o odpadach zabrania ich spalania
poza instalacjami do tego
przeznaczonymi. To konieczne, bowiem w czasie
spalania śmieci powstają
substancje, które mają silne
działanie toksyczne i śmiercionośne. Substancje te trafiają do otoczenia i wraz
z pożywieniem i wdychanym powietrzem dostają
się do naszego organizmu.
Nieodwracalnie
niszczą
zdrowie – powodują nowotwory wątroby i płuc,
uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz
mają działanie alergiczne.
Jednocześnie związki chemiczne powstałe wskutek
spalania odpadów mają
negatywny wpływ na stan
techniczny
przewodów
kominowych poprzez tworzenie się tak zwanej sadzy
mokrej i mogą spowodować pożar budynku lub być
przyczyną zaczadzenia.
Niestety, czasem konieczna staje się interwencja Straży Miejskiej, która

ustawowo
upoważniona
jest do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.
W sytuacji uzasadnionego
podejrzenia, iż na terenie
nieruchomości dochodzi do
termicznego przetwarzania
odpadów, strażnicy z mocy
prawa mogą przesłuchać
właścicieli, żądać wyjaśnień, a nawet przeprowadzić badania w obiekcie.
Przy okazji przestrzegamy, że każdy, kto termicznie przekształca odpady
poza spalarnią odpadów
lub współspalarnią podlega
karze aresztu lub grzywny,
która może wynieść nawet 5 tys. zł. W przypadku
stwierdzenia wypalania odpadów strażnik może także
ukarać sprawcę mandatem
karnym w wysokości do
500 zł.
Przy okazji przypominamy, że strażnicy posiadają elektroniczny miernik
do badania wilgotności
drewna (spalanie zbyt wil-

gotnego drewna przyczynia
się do powstawania smogu).
W przydomowych instalacjach grzewczych takich jak
piec czy kominek zabronione jest spalanie m.in.: biomasy stałej (w tym drewna
o niskiej jakości) której wilgotność przekracza 20%,
węgla brunatnego oraz
mułów i ﬂotokoncentratów.
Strażnicy mają prawo wstępu na teren nieruchomości
i przeprowadzenia kontroli
co spalane jest w domowej instalacji grzewczej.
W uzasadnionych przypadkach mogą pobrać materiał
do badania.
Strażnicy na wniosek
mieszkańca, który pali
w domowych instalacjach
drewnem, mogą sprawdzić stan jego wilgotności.
W takich przypadkach,
gdy stwierdzone zostaną
przekroczone normy, poinformują o konieczności
zaprzestania używania
takiego drewna do opalania, bez wyciągania sankcji karnych.

Wszelkie sprawy dotyczące podejrzenia spalania w przydomowych instalacjach substancji zabronionych należy zgłaszać do Straży Miejskiej
(od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 22:00 pod numerem tel. 506 184 127
lub mailowo straz.miejska@kolo.pl).
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Uroczyście z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Podziękowania dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kolskim ratuszu, wyróżnieni za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciele odebrali Nagrody
Burmistrza Miasta Koła.

U

roczyście, w sali sesyjnej ratusza zgromadzili się dyrektorzy oraz nauczyciele z kolskich placówek oświatowych, gdyż 12 z nich burmistrz miasta Koła dr Krzysztof Witkowski wręczył corocznie przyznawane nagrody.
Są one wyrazem podziękowania za szczególne zaangażowanie się w pracę na rzecz dzieci
i młodzieży.

Na prośbę radnych Rady Miejskiej

Burmistrz zachęca do zapoznania się
z wynikami badań
Dotyczącymi telefonów komórkowych, routerów Wi Fi, stacji bazowych
telefonii komórkowej, które nie są obojętne dla zdrowia. Świadczy o tym
chociażby raport Bioinitiative, którego autorzy dokonali przeglądu ok. 3
800 tysięcy badań i doszli do wniosku, że urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne mają negatywny wpływ na żywe organizmy.

N

aukowcy opublikowali 16 praktycznych zasad postępowania i zawarli je w Deklaracji z Nikozji (Nicosia Declaration) dotyczącej pól elektromagnetycznych/
częstotliwości radiowych.
W trosce o zdrowie kolan, włodarz zachęca do zapoznania się z powyższymi zasadami. Na miejskiej stronie internetowej, pod adresem: http://www.kolo.pl/pl/aktualnosci/7601/telefony-komorkowe-nie-sa-obojetne-dla-zdrowia znajduje się:
` 16 Praktycznych Zasad korzystania z telefonii komórkowej opisane w Deklaracji
z Nikozji
` Międzynarodowy Apel Naukowców. Apel naukowców o ochronę przed ekspozycją
na niejonizujące pole elektromagnetyczne
` Pola elektromagnetyczne – informacje dla mieszkańców. Kampania informacyjna
Miasta Krakowa

Czy powrót kuchni do szkół był dobrym pomysłem?

Statystyki odpowiadają
Jaki jest rezultat przywrócenia kuchni w kolskich szkołach? Statystyki dowodzą, że rezygnacja z cateringu i powrót do dawnego systemu był
strzałem w dziesiątkę!
Dla przykładu przedstawiamy statystyki, ilu uczniów
korzystało z cateringu w czerwcu 2019 r., a ilu wykupiło
obiady w listopadzie 2019 r.
Nazwa szkoły

Liczba wydanych (dziennie)
obiadów w czerwcu 2019 r.

Liczba wydanych (dziennie)
obiadów w listopadzie 2019 r.

SP nr 1 w Kole

140

268

SP nr 2 w Kole

131

250

SP nr 3 w Kole

158

230

SP nr 5 w Kole

140

194

Cały czas uczniowie zapisują się na posiłki, zatem statystyki będą wzrastać. Takiej zmiany oczekiwało społeczeństwo.

Jest porozumienie z przychodniami i gabinetami

Tradycji stanie się zadość

Uczniowie z kolskich podstawówek pod opieką stomatologiczną

Rodzinne Kolędowanie

Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski
przy udziale dyrektorów miejskich szkół podstawowych zawarł porozumienie pomiędzy Gminą
Miejską Koło a podmiotami leczniczymi, jakimi
są przychodnie i gabinety dentystyczne.

P

odpisane porozumienie
zabezpiecza
sprawowanie opieki nad uczniami
szkół podstawowych miasta
Koła w zakresie świadczeń
ogólnostomatologicznych
dla dzieci i młodzieży do
ukończenia 18. roku życia.
Przychodnia Stomatologiczna H. Papierz przy
ul. PCK w Kole będzie
sprawowała opiekę stomatologiczną nad uczniami
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stanisława Konarskiego; Specjalistyczny Gabinet
Stomatologiczny I. Zielińska w Gozdowie będzie
sprawował opiekę w tym
samym zakresie nad uczniami Szkoły Podstawowej nr
2 im. Adama Mickiewicza

z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi; natomiast Gabinet Dentystyczny
M. Smulko-Rytelewska z ul.
PCK w Kole będzie miał pod
nadzorem uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Marii
Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
oraz Szkoły Podstawowej nr
5 im. Arkadego Fiedlera.
Zawarte
porozumienie zostanie przedstawione
do zaakceptowania przez
NFOZ, a szczegółowy harmonogram jego realizacji
dyrektorzy placówek ustalą
z poszczególnymi gabinetami i przychodniami stomatologicznymi.

Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski i Proboszcz Parafii pw. M.B.
Częstochowskiej ks. Kanonik Władysław Waszak zapraszają na Rodzinne
Kolędowanie w niedzielę 22 grudnia br., rozpoczęcie o godz. 16.30.

K

olędowanie odbędzie
się w kolskiej parafii
przy ul. Blizna. W programie spotkania koncert kolęd w wykonaniu zespołu
„Wartaki”, jasełka przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 2 oraz występ
solistów, zespołu i chóru
Szkoły Musicalu „Erato”
z Poznania. Na uczestników czekać będzie polowy
stół wigilijny.
Uroczystość organizują: Urząd Miejski w Kole,
Parafia pw. M.B. Częstochowskiej, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy
Rodzinie w Kole, ZHP
Hufiec Koło, Miejski Dom
Kultury w Kole.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości do udziału we
wspólnym kolędowaniu!
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Zimą musimy być bardziej wrażliwi

Z DZIAŁ ALNOŚCI
R ADY MIEJSKIEJ

Burmistrz także apeluje
W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, kolski włodarz przyłącza się do apelu pracowników służb
społecznych oraz mundurowych o szczególną wrażliwość wobec osób, które z różnych względów, często
niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie
bezpiecznych warunków egzystencji. Nie odwracajmy
się od osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych. Zabezpieczenie tym osobom podstawowych potrzeb, takich jak opał, ciepłe ubranie, posiłek,
schronienie, jest w okresie zimowym najważniejsze.
Informacje o sytuacjach kryzysowych w Kole należy zgłaszać do poniższych służb:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 15
tel.: 63 27 21 379
e-mail: mops@kolo.pl
Komenda Powiatowa Policji w Kole
62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 14
tel.: 63 26 18 200 lub alarmowy 112
e-mail: dyzurny.kolo@po.policja.gov.pl
Straż Miejska w Kole
62-600 Koło, ul. Dąbska 40
tel.: 63 27 20 379 lub alarmowy 986
e-mail: straz.miejska@kolo.pl

K

KOMISJA REWIZYJNA

omisja
rewizyjna
pod kilkoma względami różni się od pozostałych komisji rady.
Przede wszystkim jest
to jedna z dwóch komisji
obligatoryjnych, a więc
takich, które organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (jst)
musi powołać. W skład
komisji rewizyjnej mogą
wchodzić wyłącznie radni, podobnie jak w innych komisjach, jednak
w tym przypadku istnieją ograniczenia, które

nie dotyczą pozostałych komisji. Mianowicie członkami komisji
rewizyjnej nie mogą
być
przewodniczący
i wiceprzewodniczący
rady. W jej skład muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich
klubów radnych, które
funkcjonują w radzie.
To właśnie przy
pomocy komisji rewizyjnej rada kontroluje
burmistrza,
gminne
jednostki organizacyjne oraz jednostki po-

mocnicze gminy. Komisja ta
wykonuje także inne zadania
w zakresie kontroli, zlecone jej
przez radę. Ustawa przyznaje komisji rewizyjnej również
pewne kompetencje opiniodawcze i wnioskowe. Opiniuje
ona wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem
do rady w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium
burmistrzowi. Wydaje również
opinię o wniosku dotyczącym
przeprowadzenia referendum
w sprawie odwołania burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie mu absolutorium.

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W KOLE:

Poznaj Urząd

Drobnej zmianie w ostatnim
półroczu uległa struktura
Urzędu
Obecnie w Ratuszu Miejskim przy ulicy Stary Rynek 1,
znajdują się wydziały:
` Organizacyjno-Administracyjny (tel. 63 26 27 561),
` Oświaty i Spaw Społecznych (tel. 63 26 27 539,
63 26 27 552),
` Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta
(tel. 63 26 27 518),
` Spraw Obywatelskich (tel. 63 26 27 528),
` Urząd Stanu Cywilnego (tel. 63 26 27 558),
` Biuro Rady Miejskiej (tel. 63 26 27 544),
` Audytor Wewnętrzny,
` Stanowisko ds. Kontroli.
W gmachu przy ulicy Mickiewicza 12 znajdziemy wydziały:
` Księgowości (tel. 63 26 10 239),
` Podatków, Opłat i Egzekucji (tel. 63 26 27 553),
` Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki
Przestrzennej (tel. 63 26 27 521),
` Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych
(tel. 632627530),
` Organizacyjno-Administracyjny (tel. 63 26 27 529),
` Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 63 26 27 551),
` Zamówienia Publiczne.
W budynku przy ulicy Dąbskiej 40 zlokalizowana jest:
` Straż Miejska (numer alarmowy: 986,
tel. 63 27 20 379, telefon komórkowy: 506 184 127).
Informacje o poszczególnych komórkach, numery telefonów, adresy e-mail znajdziecie na stronie internetowej
urzędu www.kolo.pl w zakładkach: Urząd/Wydziały.

Ewa Lewicka Przewodnicząca

Robert
Cesarz

Halina
Musiałek

Grzegorz
Gibaszek

Maria
Sokołowska

DYŻURY RADNYCH - I KWARTAŁ 2020 ROKU
Termin dyżuru

Nazwisko i imię radnego

08.01.2020

Adrian Król

15.01.2020

Sebastian Kuty

29.01.2020

Ewa Lewicka

05.02.2020

Halina Musiałek

12.02.2020

Wanda Obiała

19.02.2020

Urszula Pękacz

04.03.2020

Michał Piasecki

11.03.2020

Tomasz Sobolewski

18.03.2020

Maria Sokołowska

Czas pracy UM w Kole:
Poniedziałek – 7.30-15.30
– (sekretariat Burmistrza –
7.30-17.00)
Wtorek, środa, czwartek,
piątek – 7.30-15.30

www.kolo.pl

Oficjalny Serwis Internetowy
Miasta Koła

www.bip.kolo.pl

strona podmiotowa BIP UM w Kole
MOJEMIASTOKOLO

Punkt Obsługi Mieszkańca:
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło,
parter (hol)
Tel.: 63 27 20 810; 27 22 311
Fax: 63 27 22 984
E-mail: um@kolo.pl

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

