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Ponad 3,6 mln zł dla Koła!

Geotermia coraz bliżej

M iasto Koło otrzymało z Pro-
gramu Inwestycji Strategicz-

nych Polski Ład:
 ` 3.147.660,36 zł na budowę boisk 

sportowych wraz z niezbędną infra-
strukturą przy Szkole Podstawowej 
nr 5;

 ` 520.572,64 zł na budowę sieci 
kanalizacji deszczowej na Starym 
Mieście (etap I).

Razem, to ponad 3,6 mln zł ko-
lejnych środków zewnętrznych dla 
miasta Koła na inwestycje.

- Każde środki zewnętrzne są 
dla nas ważne, szkoła nr 5 jako 
jedyna w mieście nie dysponuje 
profesjonalnym zapleczem spor-
towym, z kolei starówka nie jest 
objęta pełną infrastrukturą kana-
lizacji deszczowej – powiedział kol-

ski włodarz. Burmistrz przyznał, że 
pozyskiwane w tej kadencji samo-
rządu środki rządowe i europejskie 
znacząco wspomagają rozwój Koła.

Kwota 3,6 mln zł wraz z pozy-
skanymi dotąd, od początku kaden-
cji, przeszło 25 mln zł, to pieniądze 
realnie przeznaczone na poprawę 
bytu mieszkańców.

W postępowaniu pn.: Wyko-
nanie odwiertu geotermal-

nego Koło GT-2 zlokalizowanego 
w Kole wybrana została oferta 
wyłonionej w przetargu nieograni-
czonym firmy Exalo Drilling S.A. 

Wewnątrz biuletynu znajdzie-
cie Państwo broszurę informacyj-
ną Miejskiego Zakładu Energetyki 
Cieplnej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Kole – GEO-
TERMIA KOŁO, a w niej zagad-
nienia:

 ` Geotermia szansą na rozwój na-
szego miasta

 ` Rozbudowa sieci ciepłowniczej
 ` Wybrane inwestycje wykonane 

w ostatnich 2 latach
 ` Energia odnawialna sposobem 

na tanie ciepło.

i laboratoryjnych oraz opracowanie 
dokumentacji wiertniczej, a dzia-
łania te trwać będą 9 miesięcy. 
Z kolei przed miesiącem ogłoszo-
ny został przetarg nieograniczony 
na budowę ciepłowni geotermalnej 
w mieście Koło wraz z jej podłą-
czeniem do istniejącego systemu 
ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o. 
Oferty przyjmowane są do 23 li-
stopada br. Wyłoniony wykonawca 
wybuduje nowe obiekty i instalacje 
ciepłowni. Prace prowadzone będą 
około 1,5 roku. 

Geotermia Koło to nasza sztan-
darowa inwestycja, zasługuje za-
tem na wizualną identyfikację. Tak 
wygląda logo geotermii.

z ceną brutto 21 707 870,25 zł (ofer-
ta konkurencyjna opiewała na kwo-
tę przeszło 30 mln zł). W ramach 
umowy zostanie wywiercony otwór 
i przeprowadzony szereg badań hy-
drogeologicznych, geofizycznych 

Przeszło 3,6 mln zł pozyskało miasto Koło na kolejne, ważne inwestycje lokalne. Środki pochodzą 
z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski 
ogłosił dobrą wiadomość podczas specjalnie zwołanej konferencji, do udziału w której zaproszony 
został Poseł na Sejm RP Leszek Galemba.

Uruchomienie Kolskiej Geotermii choć jeszcze odległe czasowo, 
jasno rysuje się nad horyzontem Koła. MZEC przechodzi do de-
cydującej fazy realizacji inwestycji, czyli do prac budowlanych, 
tj. - wykonania odwiertu geotermalnego Koło GT-2 oraz budowy 
instalacji na powierzchni. W jakiej fazie są te dwa etapy prac?

Z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

GEOTERMIA
Broszura dla mieszkań-
ców Koła

Geotermia szansą na 
rozwój  f STR. 2
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Dotacja celowa z bu-
dżetu...  f STR. 2
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Została podpisana umowa na remont drogi we-
wnętrznej zlokalizowanej na działce nr 23/16 
w rejonie ulic Wojciechowskiego – Broniewskie-
go w Kole w ramach realizacji „Miejskiego pro-
gramu budowy i remontów dróg osiedlowych”.

Budowa kolskiej geotermii jest drugą tak dużą inwestycją w mieście, dlatego 
regularnie informujemy Państwa o jej przebiegu.

P rogram zakłada prze-
prowadzenie szere-

gu inwestycji na drogach 
wewnętrznych, które dla 
mieszkańców bloków 
i domków, nagminnie 
z nich korzystających, są 
nie mniej ważne niż dro-
gi wyższych kategorii. 
W podobnej lokalizacji, na 
innych działkach, w ubie-
głych latach prowadzone 
były remonty poprawiające 
otoczenie osiedli mieszka-
niowych.

Przedmiotem zamó-
wienia jest wykonanie na-
wierzchni drogowych we 
wspomnianym rejonie. Ist-
niejące nawierzchnie jezd-

P rzypomnijmy – Koło 
posiada złoża wód geo-

termalnych, a Nasza Spół-
ka miejska jest w trakcie 
budowy ciepłowni geoter-
malnej. Jak twierdzi bur-
mistrz miasta dr Krzysz-
tof Witkowski oraz prezes 
Miejskiego Zakładu Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Przemysław Stasiak - Koło 
czeka zmiana cywiliza-
cyjna, jaką jest odejście 
od węgla kamiennego 
w kierunku odnawial-
nych źródeł energii. Inwe-
stycja ta, druga tak duża 
w mieście, znacząco wpły-
nie na jego rozwój.

Na miejskiej działce 
w Chojnach wykonany zo-
stał pierwszy odwiert Koło 
GT-1. Przed nami wyko-
nanie drugiego odwiertu 
i budowa ciepłowni – już 
na terenie MZEC Sp. z o. 
o. Nowa ciepłownia będzie 
posiadała dublet geoter-
malny, tj. otwór produkcyj-
ny i otwór chłonny. Woda 
będzie krążyć w obiegu za-
mkniętym. Ciepło dla mia-
sta będziemy pozyskiwali 
z głębokości około 3 km, 
temperatura w otworze GT 

Miejski program budowy  
i remontów dróg osiedlowych 
oraz parkingów

Geotermia szansą na rozwój

Polepszenie dróg wewnętrznych

To będzie skok cywilizacyjny dla miasta

ni są w całości przezna-
czone do rozbiórki, łącznie 
z krawężnikami i obrze-
żami je otaczającymi oraz 
podbudową na rzecz nowej 
nawierzchni jezdni z kost-
ki betonowej bezfazowej 
i chodnika. Przebudowany 
zostanie kolektor kanaliza-
cji deszczowej. Wykonany 
trawnik. Roboty prowadzo-
ne będą w sposób pozwala-
jący mieszkańcom nieru-
chomości zlokalizowanych 
przy drodze na dojazd do 
własnych posesji.

Zakończenie prac pla-
nowane jest jeszcze w tym 
roku.

– 1 wynosi około 85 st. C., 
a jego wydajność to ok. 260 
m3/h. Wykonanie pierw-
szego otworu kosztowało 
ponad 23 mln zł, z czego 
22 mln 150 tys. zł wynosiła 
dotacja z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Spółka MZEC pod-
pisała Umowę z Narodo-
wym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na 
dofinansowanie pozosta-
łej części inwestycji (tj. 
budowy ciepłowni wraz 
z drugim odwiertem oraz 
budowę rurociągu geoter-
malnego). Kwota dofinan-
sowania to 15 095 620,86 
zł netto, natomiast wartość 
całej inwestycji to 37 274 
065,26 zł brutto, brakująca 
kwota zostanie uzupełnio-
na pożyczką z NFOŚiGW 
w Warszawie oraz ze środ-
ków własnych Spółki.

Główne oczekiwa-
nia związane z „Budową 
ciepłowni geotermalnej 
w mieście Koło wraz z jej 
podłączeniem do istnieją-
cego systemu ciepłowni-
czego MZEC Sp. z o.o.”. 

to poprawa jakości powie-
trza poprzez ogranicze-
nie emisji zanieczyszczeń 
szczególnie szkodliwych 
dla jakości życia ludzi oraz 
wykorzystanie w przyszło-
ści wód termalnych do ce-
lów rekreacji.

- Budowa kolskiej geo-
termii to skok cywiliza-
cyjny dla naszego miasta 
i mieszkańców. To rezy-
gnacja z węgla, a więc 
redukcja emisji CO2 do 
atmosfery, a co za tym 
idzie oszczędności zwią-
zane z obecnym przymu-
sem zakupu przez spółkę 
uprawnień do emisji dwu-
tlenku węgla. Pociągnie 
to za sobą stabilizację cen 
za ogrzewanie dla odbior-
ców. Co ważne w przeci-
wieństwie do pomysłów 
jakie pojawiały się w po-
przedniej kadencji, geo-
termia będzie w 100% 
własnością miasta, a więc 
mieszkańców. Ponadto 
mam już w planach wyko-
rzystanie wód termalnych 
do celów rekreacyjnych – 
powiedział burmistrz Koła 
dr Krzysztof Witkowski.

Widok na drogę, która będzie remontowana

Dotacja celowa z budżetu wspiera walkę  
ze smogiem!

W obliczu już pod-
jętych działań dla 

poprawy jakości powietrza 
w Kole, kolski burmistrz 
Krzysztof Witkowski po-
szedł o krok dalej i zapro-
ponował radnym miejskim 
przeznaczenie dotacji celo-
wej z budżetu Gminy Miej-
skiej Koło na dofinanso-
wanie kosztów inwestycji 
służących ochronie powie-
trza pn. „Czyste powietrze 
dla Koła”. Uchwała otrzy-
mała pozytywne opinie 
komisji i została przyjęta, 
stanowiąc podstawę dla 
Gminy Miejskiej Koło do 

udzielania dotacji celowej 
na realizację inwestycji 
służących ochronie powie-
trza, związanych ze zmia-
ną systemu ogrzewania na 
ekologiczne źródła ciepła, 
w których do tej pory wy-
korzystywano paliwo stałe, 
tj. węgiel, koks. Warun-
kiem uzyskania wsparcia 
było złożenie w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miejskie-
go kompletnego wniosku 
przed wymianą istniejące-
go systemu ogrzewania - 
w terminie do połowy paź-
dziernika br.

Urząd przyjął 10 wnio-
sków o dofinansowanie. 
Z dziewięcioma wniosko-
dawcami zostały podpisane 
umowy: 3 na podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej 
oraz 6 na ogrzewanie gazo-
we. Każda jednostkowa dota-
cja pokryje połowę kosztów 
inwestycji, jej maksymalna 
wysokość wynosi 8 tys. zł.

Na jaką kwotę miasto 
wesprze mieszkańców przy 
wymianie źródeł ciepła na 
ekologiczne, okaże się po 
rozliczeniu faktur. Można 
szacować, że kwota dofinan-
sowania osiągnie 72 tys. zł.

Szacunkowo 72 000,00 zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie kosztów 
inwestycji służących ochronie powietrza w ramach lokalnego programu „Czy-
ste powietrze dla Koła” -realizowanego dzięki środkom pochodzącym z dywi-
dendy, czyli zysku wypracowanego przez MZEC Sp. z o.o. w Kole.

Program „Czyste powietrze dla Koła”
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Samorządy razem dla mieszkańców Koła

P ołowę kosztów przebudowy ul. 
PCK pokrywa miejski budżet, 

a jest to dokładnie 750 tys. zł. Już 
niedługo cieszyć się będziemy fina-
łem prac.

Kolejne realizowane wspól-
nie zadania mają na celu poprawę 
bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych. Na te inwestycje miejski 
samorząd przekazał 37 tys. zł, a za-
dania dotyczą przejść w rejonie ulic: 
Sienkiewicza – Toruńska – 3-go 
Maja, Nowowarszawskiej oraz Kole-
jowa – Blizna – Piaski.

Realizujemy również zadania 
o większym zasięgu - miasto, powiat 
oraz gmina Koło podjęły się wybu-
dowania wspólnymi siłami północ-
nej obwodnicy Koła w ciągu drogi 

Od początku 2021 r. łącznie 1.242.000 zł dotacji przeznaczył miejski samorząd na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z powiatem na tere-
nie miasta Koła, a od początku kadencji 4.266.000 zł.

powiatowej nr 3205P. Zadanie jest 
etapowane, miasto wyasygnowało 
na ten cel 400 tys. zł.

- Z ogromną niecierpliwością 
czekam na decyzję Powiatu co do 
remontu pozostałego odcinka uli-
cy Broniewskiego. Zgodnie z wy-
maganiami Starostwa nasz cie-
plik przebudował już sieć obok 
Szkoły Podstawowej nr 3, a Po-
wiat uzyskał odstępstwo, czyli 
zgodę na budowę ronda. W moim 
przekonaniu nie ma już żadnych 
przeszkód, abyśmy przystąpili 
do sporządzania dokumentacji 
technicznej, ale ta decyzja nie 
należy do mnie – powiedział Bur-
mistrz Miasta Koła dr Krzysztof 
Witkowski.

Dobra współpraca owocuje

Przebudowa ul. PCK jest współfinansowana  
przez Gminę Miejską Koło
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Nie minęło wiele czasu, odkąd Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, 
Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole oraz 
przedstawiciele WUPRINŻ SA – Lider konsorcjum w Poznaniu wbili łopaty 
w plac budowy na terenie spółki, gestem tym symbolicznie rozpoczynając jed-
ną z najważniejszych kolskich inwestycji - przebudowę i modernizację oczysz-
czalni ścieków dla aglomeracji Koło – a już obwieszczamy, że prace budowlane 
wkroczyły w drugą fazę robót!

Największe miejskie  
zadanie inwestycyjne

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

T a konieczna i ambitna 
inwestycja, prowadzona 

przez Miejski Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Kole, 
przebiega w zaplanowanym 
tempie. Prace budowlane idą 
sprawnie, finał przebudowy 
i modernizacji planowany 
jest na koniec 2022 roku.

Zadanie szacowane jest 
na kwotę 56.721.726,00 zł 
brutto. Przebudowy i mo-
dernizacji dokonuje wyło-
niony w drodze konkursu 
WUPRINŻ SA – Lider 
konsorcjum w Poznaniu. 
Przedsięwzięcie realizowane 
jest z dotacji celowej (zgod-
nie z umową z Narodowym 
Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-

nowych reaktorów biologicz-
nych, osadników wtórnych 
oraz koniecznych zbiorników 
towarzyszących (zagęsz-
czacza osadów wstępnych 
i zbiornika magazynowego 
osadów nadmiernych) wraz 
ze stacją odwadniania, in-
frastruktury i chemicznej 
stabilizacji osadów oraz 
przetworzenie odpadów 
w ekologiczny produkt prze-
znaczony dla rolnictwa. Pro-
cedura przetargowa została 
przeprowadzona w systemie 
zamówień publicznych "Za-
projektuj i wybuduj".

- Poza budową kolskiej 
geotermii, jest to najdroż-
sza inwestycja w mieście, 
absolutnie konieczna dla 
prowadzenia bezpiecznej 
gospodarki wodno-ście-
kowej. To przedsięwzięcie 
doszło do skutku w dużej 
mierze dzięki obecnemu 
prezesowi Robertowi Gaj-
dzie, który profesjonalnie 
zarządza zakładem. Przy-
znam też z dumą, że jeste-
śmy miastem, które wiele 
środków pozyskuje z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej – powiedział 
Burmistrz Miasta Koła dr 
Krzysztof Witkowski.

nej w Warszawie w ramach 
środków Unii Europejskiej 
z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Działania 2.3 Go-
spodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach) w kwocie 
29.135.726,00 zł oraz pożycz-
ki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w kwocie 
13.423.375,00 zł. Brakujące 
środki wyasygnowała spół-
ka.

Przypomnijmy, że na 
początku 2019 r. spółka 
uzyskała akceptację zmian 
przedmiotu zamówienia od 
NFOŚiGW w Warszawie, 
które obejmują wybudowa-
nie dwuciągowego zespołu 

W trosce o rozwój 
systemu kanaliza-

cyjnego, spółka w sierpniu 
ogłosiła przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej w uli-
cy Toruńskiej i Zakładowej. 
Mieszkańcy tej części mia-
sta kilkadziesiąt lat czekali 
na kanalizację. Inwesty-
cja jest również ukłonem 
w stronę wszystkich przed-
siębiorstw przy ul. Zakła-
dowej. Jak przyznał prezes 
Robert Gajda, stała rozbu-
dowa sieci kanalizacyjnej 
w Kole wpływa na poprawę 
stanu środowiska natural-
nego w naszym otoczeniu, 
chroni wody gruntowe oraz 
rzekę. Podnosi poziom życia 
mieszkańców, daje komfort 

i wygodę użytkowania oraz 
obniża koszty związane 
z odprowadzaniem ścieków.

- Dla mieszkańców, któ-
rzy będą mogli przyłączyć 
się do systemu, to bardzo 
dobra wiadomość. Ponad-
to kanalizacja w ulicy Za-
kładowej niezbędna jest do 
funkcjonowania tam pla-
nowanego Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych dla miasta 
Koła. Dziękuję Panu Pre-
zesowi Robertowi Gajdzie 
za podjęcie tej inwestycji. 
Tylko współpraca daje 
pozytywne efekty - powie-
dział Burmistrz Miasta Koła 
Krzysztof Witkowski.

Dla komfortu, wygody i… ochrony środowiska

Rozwijamy system 
kanalizacyjny w Kole!

Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Kole Robert Gajda podpisał 
Umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą 
M.K. STELLA na budowę kanalizacji sanitar-
nej w ul. Toruńskiej, Klonowej i Zakładowej, 
rozpoczynając tym samym niezwykle ważną dla 
mieszkańców tego rejonu inwestycję.

Zaawansowany etap przebudowy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej

Trwają ostatnie prace przy realizacji inwestycji „Budowa drogi ul. Wiatracz-
nej wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Trwa budowa ulicy Wiatracznej 
z dofinansowaniem

Wkrótce będzie gotowa

budżetu – powiedział 
Burmistrz Miasta Koła 
dr Krzysztof Witkowski. 
– Dzięki dofinansowa-
niu można przeprowa-
dzić więcej inwestycji, 
a wszystkie przedsię-
wzięcia służą mieszkań-
com.

C ałkowita wartość 
inwestycji realizo-

wanej przez MK Stella 
K. Marek z Koła wynosi 
499.168,12 zł. Wysokość 
dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Roz-
woju Dróg opiewa na 
249.584,06 zł. Na 168 me-

trowym odcinku budowa-
nej drogi powstanie także 
chodnik i utwardzone po-
bocze.

- Cieszy mnie, że na-
dal udaje się pozyskiwać 
środki zewnętrzne dla 
miasta Koła, gdyż jest 
to ważna część naszego Budowa ul. Wiatracznej
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Dokonano otwarcia ulicy L. Staffa, na której realizowana była budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej. Inwestycja 
kosztowała 1.590.555,00 zł i otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 721.607,87 zł.

Ulica Staffa po remoncie prezentuje się pięknie
Większe bezpieczeństwo mieszkańców, lepsza estetyka okolicy

Z adanie inwestycyjne 
polegało na budowie 

kanalizacji deszczowej, 
chodników obustronnych, 
jezdni i zatok postojo-
wych na odcinku ponad 
400 m. Wybudowana uli-
ca L. Staffa jest główną 
drogą dojazdową do ist-
niejącego osiedla miesz-
kaniowego z zabudową 
jednorodzinną, wolno-
stojącą i szeregową, do 
obiektów handlowych, 
przychodni lekarskich 
oraz do kościoła. Budo-
wa kanalizacji deszczo-
wej pozwala skutecz-
nie odprowadzić wody 

deszczowe z nawierzch-
ni. Wykonane zadanie 
pozwoliło zwiększyć 
bezpieczeństwo miesz-
kańców tej okolicy, ale 
inwestycja przynosi ko-
rzyści wszystkim miesz-
kańcom. Ulica L. Staffa 
pełni także alternatywny 
dojazd z głównej ulicy 
powiatowej H. Sienkie-
wicza pośrednio przez ul. 
Zapolskiej do drogi wo-
jewódzkiej ul. Dąbskiej 
pełniącej rolę głównej 
drogi wylotowej z Koła.

W planach włodarza 
są kolejne inwestycje dro-
gowe.

Rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich 6 w Kole na żłobek przeznaczony dla 103 dzieci. Pomiędzy Gminą 
Miejską Koło a firmą RAM-BUD została podpisana umowa na realizację za-
dania. Całkowity koszt robót zgodnie z umową wyniesie 3.544.294,48 zł brutto.Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole od 1 września 

funkcjonuje w nowej lokalizacji. Dzięki tej decy-
zji dzieci przedszkolne mają lepsze warunki po-
bytu, z kolei w żłobku podwoi się liczba miejsc 
dla najmłodszych kolan.

Przedszkole 
po remoncie

Zmiana siedziby - zmianą na lepsze

Remont i przeprowadzka 
miały miejsce w wa-

kacje, zatem rytm szkolny 
nie został zakłócony. Insty-
tucja opuściła lokal przy 
Powstańców Wlkp., gdzie 
obecnie trwa adaptacja 
budynku na duży żłobek, 
znajdując nową, lepszą sie-
dzibę w segmencie Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Kole 
przy ul. Kolejowej. Dzieci 
cieszą się z przebywania 
w nowych, wyremonto-
wanych pomieszczeniach. 
Siedzą przy nowych sto-
liczkach, dawne zostały 
wykorzystane na stołówce. 
Każda sala posiada osobną 
toaletę. Otoczenie budynku 
stwarza perspektywy, które 
będzie można wykorzystać 
w przyszłości. W przed-
szkolu wdrożone zostały 
aktualnie obowiązujące 
przepisy przeciwpożarowe. 

Bliskie sąsiedztwo szkoły 
najbardziej cieszy te dzieci, 
które mają w starszych kla-
sach rodzeństwo.

Przypomnijmy, że za-
danie pn.: „Przebudowa 
skrzydła budynku Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Kole 
na przedszkole” zrealizo-
wało Przedsiębiorstwo KJS 
K. Szurgot (wartość robót 
1.261.395,69 zł brutto), wy-
konując roboty rozbiórko-
we i roboty w zakresie inst. 
elektrycznych, hydrauliki 
i sanitarne, konstrukcje żel-
betowe i murowe, posadz-
ki oraz montując stolarkę 
drzwiową i okienną.

- Cieszę się, że dzie-
ciom i pracownikom 
udało się stworzyć lepsze 
warunki w nowej siedzi-
bie – powiedział Burmistrz 
Miasta Koła Krzysztof 
Witkowski.

Trwa remont żłobka
Będzie więcej miejsca dla dzieci

P rzedmiotem umowy jest 
realizacja zadania pn.: 

„Przebudowa i rozbudowa 
budynku przy ulicy Powstań-
ców Wielkopolskich 6 w Kole 
na żłobek” i „Nowe miejsca 
żłobkowe w mieście Koło”.

Przypomnijmy - w bu-
dynku jeszcze do niedawna 
miały siedzibę dwie pla-
cówki - żłobek oraz przed-
szkole nr 6. Od 1 września 
br. przedszkole funkcjonuje 
pod nowym adresem – mie-

ści się w wyremontowanym 
segmencie Szkoły Podstawo-
wej nr 5. Cały obiekt przy ul. 
Powstańców Wlkp. pozostał 
zatem dla najmłodszych ko-
lan. Będzie gotowy do przy-
jęcia większej liczby pociech 
w 2022 roku.

Zadanie realizowane jest 
z dofinasowaniem: 1.377.372 
zł z Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej w ra-
mach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 
3 MALUCH+ 2021 oraz 1 
769 700,00 zł z WRPO na 
lata 2014-2020 do projektu 
„Nowe miejsca żłobkowe 
w mieście Koło”.

- Wierzę, że obiekt po 
adaptacji zaspokoi oczeki-
wania społeczne, a szersza 
dostępność do miejsc żłob-
kowych wspomoże kolskie 
rodziny – powiedział Bur-
mistrz Miasta Koła Krzysztof 
Witkowski.

Otwarcie ul. L. Staffa

Remont żłobka
Umowę z firmą RAM-BUD podpisał reprezentujący Gminę 
Miejską Koło Zastępca Burmistrza Lech Brzeziński
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Okres zimowy – odśnieżanie 
chodników i nie tylko

Opady śniegu to często radość dla dzieci i dorosłych stanowiąca okazje do 
wszelkiego rodzaju aktywności fizycznych. Ale jest i druga strona medalu, 
kiedy to na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek usunięcia śniegu 
z posesji oraz przyległego chodnika. Przypominany - przez cały rok właści-
ciel nieruchomości jest odpowiedzialny za sprzątanie (utrzymanie w porząd-
ku) chodników przylegających do posesji. W okresie zimowym dodatkowo jest 
odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż 
jego nieruchomości.Sezon grzewczy – 

palenie w piecach J eżeli chodnik jest nie-
odśnieżony, a pieszy po-

ślizgnie się na nim i złamie 
nogę, ma prawo domagać się 
od właściciela nieruchomo-
ści odszkodowania. Obowią-
zek odśnieżania chodnika 
wynika z ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porząd-
ku w gminach. Art. 5 ust. 1 
pkt 4 ustawy zobowiązuje 
właścicieli nieruchomo-
ści wprost do uprzątnięcia 
błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż 
nieruchomości. Za chodnik 
uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. Jeżeli zatem 
chodnik przylega bezpośred-
nio do ogrodzenia domu, 
obowiązek odśnieżania spo-
czywa na właścicielu nie-
ruchomości. Jeżeli między 
chodnikiem a granicą dział-
ki jest pas zieleni, odśnie-
żyć powinien już zarządca 
drogi. Jeśli właściciel czy 
zarządca nieruchomości za-
niedba obowiązek odśnieża-

Wraz z nastaniem sezo-
nu jesienno - zimowe-

go właściciele nieruchomo-
ści uruchamiają swoje źródła 
ciepła celem ogrzania do-
mów i znów mamy do czy-
nienia ze smogiem. Powsta-
je on wraz z przedostaniem 
się do atmosfery związków 
chemicznych oraz zanie-
czyszczeń pyłowych. Za 
zanieczyszczenie powietrza 
odpowiedzialne są 3 główne 
aspekty działalności czło-
wieka: niska emisja czyli 
spalanie węgla, drewna i in-
nych odpadów, komunika-
cja oraz przemysł. W takim 
wypadku zachodzi pytanie: 
czym palić w piecu?

Bez większych nega-
tywnych skutków dla zdro-
wia i kieszeni można palić 
w każdym piecu:

 ` węglem kamiennym - dla 
kotła zasypowego zazwyczaj 
im grubszy węgiel, tym lep-
szy

 ` niemalowanym, nieim-
pregnowanym drewnem

 ` ekogroszkiem, pelletem, 
brykietami drzewnymi

 ` brykietami ze słomy, zbo-
żem, odpadami roślinnymi 
różnego rodzaju (np. łupi-
nami z orzechów, pestkami, 
szyszkami).

Czym do niedawna się 
paliło a teraz już nie można

Obowiązujące uchwały 
antysmogowe zakazują spa-
lania niektórych rodzajów 
paliw, najczęściej:

 ` mułu węglowego i floto-
koncentratu,

 ` miałów z (dużą) zawarto-
ścią ziarna do 3mm,

 ` węgla brunatnego,
 ` niesezonowanego, wil-

gotnego drewna o wilgotno-
ści przekraczającej 20 %.

nia chodników, musi liczyć 
się z konsekwencjami. Jeśli 
mamy do czynienia z trak-
tem pieszym, np. w centrum 
miasta, Straż Miejska może 
interweniować dość szyb-
ko i równie szybko na ogół 
zdyscyplinować zarządcę 
do odśnieżania. Jeśli nato-
miast zaniedbania przecią-
gają się w czasie, mamy do 
czynienia z wykroczeniem. 
Interwencja może zakończyć 
się pouczeniem, nałożeniem 
mandatu lub skierowaniem 
wniosku o ukaranie do Sądu.

Przypominamy także, iż 
zgodnie z prawem budowla-
nym obowiązek odśnieżenia 
dachu i elewacji spoczywa 
na właścicielach i zarząd-
cach budynków. Za nieod-
śnieżenie grozi im grzywna 
lub kara pozbawienia wol-
ności do roku. Właściciele 
i zarządcy powinni również 
zadbać o usunięcie sopli 
zwisających z budynku, któ-
re mogą spaść na przechod-
niów lub przejeżdżające sa-
mochody.

Powyższe przepisy nie 
zwalniają Gminy z obo-
wiązku utrzymania estety-

ki miasta. Gmina Miejska 
Koło zatrudnia 7 pracowni-
ków gospodarczych. W celu 
utrzymania porządku i czy-
stości pracownicy minimum 
dwa razy w tygodniu - po-
niedziałki i piątki - sprzątają 
miasto. Do ich obowiązków 
należy również koszenie 
pasów zieleni wzdłuż ulic 
miejskich, placów zabaw: 
zlokalizowanych przy ul. 
Dąbrowskiego - Szpital-
nej, ul. Harcerskiej, ul. 
Kuśnierskiej, ul. Buczka - 
Skłodowskiej oraz siłowni 
zewnętrznych przy ul. Mio-
dowej i przy Szkole Podsta-
wowej nr 3, odchwaszcza-
nie, przycinka gałęzi oraz 
koszenie rond: Sienkiewicza 
i ronda Włocławska, a tak-
że pielęgnowanie terenów 
zielonych - skwerów, ra-
bat. W okresie wiosennym 
pracownicy sadzą również 
kwiaty w donicach znajdu-
jących się na latarniach oraz 
na rondzie Wojciechowskie-
go i Włocławska, a w okre-
sie jesiennym grabią liście 
a także wykonują inne prace 
porządkowe zlecone przez 
przełożonego.

Czego nie wrzucać do 
pieca

Piec nie jest śmietnikiem. 
Rzeczy wrzucone do śmietni-
ka zostają zagospodarowane 
lub zutylizowane w bezpiecz-
ny sposób. Śmieci spalone 
zamieniają się w szereg tru-
jących związków znanych 
z gazów bojowych i pestycy-
dów, które wywołują choroby 
i skracają życie.

Domowy piec nie nadaje 
się do spalania żadnego ro-
dzaju tworzyw sztucznych. 
Poza oczywistymi odpadami 
typu stare kalosze, pampersy 
czy opony, są też paliwa po-
zornie niewinne, które także 
kryją w sobie potężną dawkę 
trucizn:

 ` drewno malowane / lakie-
rowane / impregnowane

 ` płyty meblowe
 ` płyty wiórowe, paździe-

rzowe, panele podłogowe, 
klepki parkietowe

 ` podkłady kolejowe i słupy 
drewniane

 ` kolorowy papier.
Straż Miejska lub inni 

uprawnieni do tego urzędni-
cy mają prawo wejść na te-
ren prywatnej nieruchomości 
w godzinach 6.00-22.00, a na 
teren firmy - przez całą dobę. 
Odmowa ich wpuszczenia 
stanowi osobne wykroczenie.

Jeśli w kotłowni kontrola 
zastanie płonące opony, inne 
odpady w palenisku albo 
przygotowany do spalenia 
porąbany kredens, to nakłada 
mandat do 500 zł. Mandatu 
można oczywiście nie przy-
jąć, wtedy sprawa kierowana 
jest do sądu, gdzie maksy-
malnie można stracić do 5000 
zł.

Kontakt ze Strażą Miej-
ska w Kole tel. 506 184 127.

Straż  
Miejska 

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

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

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 Wy-
działu Organizacyjno-Admini-

stracyjnego należy w szczególności:
 ` 1) obsługa sekretariatu Burmi-

strza i Zastępcy Burmistrza,
 ` 2) prowadzenie rejestrów upoważ-

nień udzielonych przez Burmistrza 
pracownikom Urzędu i kierownikom 
miejskich jednostek organizacyj-
nych,

 ` 3) prowadzenie rejestru Zarzą-
dzeń Burmistrza,

 ` 4) prowadzenie Punktu Obsługi 
Mieszkańca (przyjmowanie i reje-
strowanie korespondencji, wyda-
wanie druków, wniosków dla po-
szczególnych spraw, udzielanie 
kompleksowej informacji w zakresie 
rodzaju, miejsca i trybu załatwiania 
spraw w Urzędzie),

 ` 5) obsługa techniczno-organiza-
cyjna konferencji, spotkań i szkoleń 
odbywających się w Urzędzie,

 ` 6) koordynowanie korzystania 
z samochodu służbowego i prowa-
dzenie rejestru kart drogowych,

 ` 7) prowadzenie spraw związa-
nych z zaopatrzeniem w niezbędny 
sprzęt i wyposażenie, prowadzenie 
ewidencji ich zakupu i rozdziału,

 ` 8) dostarczanie korespondencji 
Urzędu w obrębie miasta,

 ` 9) administracyjno-gospodarcza 
obsługa Urzędu w zakresie: zabez-
pieczenia mienia Urzędu, utrzymy-
wania porządku i czystości w po-
mieszczeniach Urzędu oraz wokół 
budynków Urzędu, gospodarowanie 
pieczątkami, pieczęciami urzędo-
wymi oraz tablicami urzędowymi, 
prowadzenie spraw związanych z za-
opatrzeniem technicznym i konser-
wacją wyposażenia Urzędu,

 ` 10) zabezpieczenie łączności tele-
fonicznej, telefaksowej i alarmowej,

 ` 11) zabezpieczenie spójnego 
funkcjonowania informatycznej in-
frastruktury Urzędu poprzez: zarzą-
dzanie siecią komputerową Urzędu 
oraz sieciowymi systemami opera-
cyjnymi, zarządzanie systemami baz 
danych, zapewnienie bieżącej archi-
wizacji danych i kontroli antywiru-
sowej, administrowanie oprogramo-
waniem w urzędzie, inwentaryzację 
zasobów sprzętowych i programo-
wych, utrzymanie sprawności tech-
nicznej sprzętu informatycznego, 
tworzenie i administrowanie profi-
lami, grupami użytkowników oraz 
zarządzanie ich uprawnieniami, 
zakładanie i usuwanie kont poczto-
wych, zarządzanie dostępem do sieci 
internetowej, inicjowanie i wdraża-
nie rozwiązań gwarantujących od-
powiedni poziom funkcjonalności 
i zabezpieczeń,

 ` 12) Współpraca przy organiza-
cji i przeprowadzeniu wyborów: do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do 
Parlamentu Europejskiego w Rze-
czypospolitej Polskiej, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Burmi-
strza Miasta, Rady Miejskiej Koła, 
Rady Powiatu Kolskiego, Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, re-
ferendów ogólnokrajowych i gmin-
nych,

 ` 13) przygotowywanie zezwoleń 
na przeprowadzenie zgromadzeń 
i imprez masowych,

 ` 14) prowadzenie archiwum za-
kładowego oraz współpraca z Wy-
działami w zakresie prawidłowości 
stosowania jednolitego rzeczowego 

wykazu akt,
 ` 15) prowadzenie spraw w zakresie 

zarządzania kryzysowego, obrony 
cywilnej i spraw obronnych,

 ` 16) współdziałanie z instytucjami 
w zakresie akcji ratunkowych oraz 
likwidacji skutków klęsk żywioło-
wych i zagrożeń środowiska,

 ` 17) prowadzenie magazynu na 
potrzeby zarządzania kryzysowego 
oraz zapewnienie odpowiednich wa-
runków przechowywania, konserwa-
cji, eksploatacji, remontu i wymiany 
sprzętu, środków technicznych oraz 
umundurowania,

 ` 18) organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, ćwiczeń i treningów z za-
kresu reagowania na potencjalne za-
grożenia, realizacji zadań obrony cy-
wilnej i realizacji zadań obronnych,

 ` 19) realizowanie zadań zwią-
zanych z ochroną informacji nie-
jawnych - Pełnomocnik do spraw 
ochrony informacji niejawnych - PI 
(Pełnomocnik do spraw ochrony in-
formacji niejawnych podlega bezpo-
średnio Burmistrzowi Miasta Koła),

 ` 20) realizowanie zadań własnych 
gminy związanych z funkcjonowa-
niem jednostki ochotniczej straży 
pożarnej,

 ` 21) prowadzenie rejestru skarg 
i wniosków,

 ` 22) koordynowanie sprawozdań 
statystycznych,

 ` 23) realizowanie zadań kadro-
wych: prowadzenie spraw pra-
cowniczych pracowników Urzędu, 
prowadzenie spraw związanych 
z udzielaniem kar porządkowych 
i dyscyplinarnych; ewidencja czasu 
pracy, w tym prowadzenie elektro-
nicznego systemu rejestracji czasu 

pracy, realizacja zadań związanych 
z podnoszeniem kwalifikacji przez 
pracowników, kierowanie na stu-
dia, kursy i szkolenia, prowadze-
nie spraw osobowych kierowników 
jednostek organizacyjnych miasta, 
powadzenie kontroli dyscypliny 
pracy w Urzędzie, organizowanie 
prac związanych z dokonywaniem 
okresowych ocen kwalifikacyjnych 
pracowników Urzędu, organizowa-
nie staży i praktyk zawodowych dla 
uczniów szkół średnich i studentów 
szkół wyższych, współpraca z PUP 
w Kole, prowadzenie sprawozdaw-
czości z zakresu spraw pracowni-
czych, udział w kontroli miejskich 
jednostek organizacyjnych z zakresu 
spraw pracowniczych na podstawie 
wystawionego upoważnienia,

 ` 24) realizacja zadań z bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

Naczelnik
Artur Zwierzyński

I piętro, pokój nr 109
tel. (63) 262 75 61

e-mail: obsluga.zarzadzanie@kolo.pl

Wydział Organizacyjno-Admini-
stracyjny 

znajduje się w Ratuszu, 
ul. Stary Rynek 1

W Urzędzie Miejskim w Kole 
wyznaczony jest Koordynator 
ds. dostępności. Funkcję tę pełni 
Pan Dariusz Ruciński, Inspektor 
w Wydziale Organizacyjno-Ad-
ministracyjnym Urzędu Miejskie-
go w Kole. Wyznaczenie koordy-
natora ds. dostępności dla Urzędu 
Miejskiego w Kole było realizacją 
obowiązku nałożonego na wszyst-
kie podmioty publiczne przez 
ustawę o zapewnianiu dostępno-

cja wdrożenia planu działania na 
rzecz poprawy zapewniania do-
stępności osobom ze szczególny-
mi potrzebami przez Urząd Miej-
ski w Kole i miejskie jednostki 
organizacyjne;

 ` monitorowanie działalności 
Urzędu Miejskiego w Kole i miej-
skich jednostek organizacyjnych 
w zakresie zapewniania dostęp-
ności osobom ze szczególnymi 
potrzebami.

Dane kontaktowe:
 

Koordynator ds. dostępności 
w Gminie Miejskiej Koło 
Dariusz Ruciński

 
Adres do korespondencji: 
ul. Stary Rynek 1, 62 – 600 Koło, 
telefon: 63 2627538, 
e-mail: bhp@kolo.pl

Koordynator ds. dostępności
ści osobom ze szczególnymi po-
trzebami, która weszła w życie 20 
września 2019 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy, do 
zadań koordynatora ds. dostępno-
ści należy:

 ` wspieranie osób ze szczegól-
nymi potrzebami w dostępie do 
usług świadczonych przez Urząd 
Miejski w Kole i miejskie jednost-
ki organizacyjne;

 ` przygotowanie i koordyna-
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Decyzją Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego, 
Gmina Miejska Koło użyczyła Stowarzyszeniu „W Koło Poma-
gam”, reprezentowanemu przez Jarosława Jóźwiaka, dwa po-
mieszczenia na parterze budynku przy ul. Dąbskiej 40.

Lokal dla „W Koło Pomagam”

K olski włodarz i reprezentant 
„W Koło Pomagam” podpisali 

Umowę użyczenia lokalu o łącznej 
powierzchni 27 m. kw. na okres 3 
lat

- Wcześniej spotykaliśmy się 
w różnych lokalach lub w do-
mach, dlatego zależało nam, by 
mieć swoje stałe miejsce jako sto-
warzyszenie i organizować spo-
tkania, szkolenia, podejmować 
rozmaite inicjatywy angażujące 
społeczność lokalną, także dzie-
ci i młodzież – powiedział Jaro-
sław Jóźwiak. – Posiadanie biura 

bardzo nam pomoże, usprawni 
działalność, jeśli stan epidemii 
pozwoli nam na realizację zamie-
rzeń, chcemy inspirować społecz-
ność do wspólnych działań i bliżej 
współpracować z MOPiPR-em.

- Stowarzyszenie poszuki-
wało lokalu, a Urząd chciał wes-
przeć tak szlachetną działalność 
na rzecz środowiska lokalnego, 
cieszę się, że zaproponowane 
warunki odpowiadają organiza-
cji i pomogą jej jeszcze prężniej 
działać – powiedział kolski wło-
darz.

P rzedmiotem zamówienia jest 
wykonanie zabezpieczenia 

i konserwacji ruin zamku w ra-
mach zadania pn.: „Gozdów, ruiny 
gotyckiego zamku kazimierzow-
skiego (II poł. XIV w.): zabezpie-
czenie i konserwacja ruin zamku 
(zabezpieczenie i konserwacja 
muru północnego) - etap II”. Ruiny 
zamku z XIV w. wpisane są do re-
jestru zabytków, zatem prace będą 
realizowane pod nadzorem konser-
watorskim. Zadanie jest dofinanso-

D okument określa sposób re-
alizowania handlu na tere-

nie Gminy Miejskiej Koło zgod-
ny z potrzebami i oczekiwaniami 
społeczności lokalnej. Reguluje 
zarówno zasady sprzedaży cało-
rocznej na targowisku miejskim 
jak i okresowej w miejscach wy-
znaczonych do prowadzenia han-
dlu okrężnego. 

Ruiny muszą być solidne

Zmiany w sprzedaży okresowej w miejscach wyznaczonych

Dalsze prace na zamku

Regulujemy kwestię 
handlu w mieście

Gmina Miejska Koło podpisała z pilską firmą Galeria Czystości 
umowę na wykonanie II etapu prac konserwatorskich przy ru-
inach zamku, koniecznych w kontekście stworzenia w tym miej-
scu centrum rekreacji z tarasem widokowym. - Mury muszą 
wytrzymać późniejszą ingerencję infrastruktury turystycznej, 
a dzisiejszy stan obiektu na to nie pozwala – powiedział Bur-
mistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski.

Na wniosek Burmistrza Miasta Koła Radni miejscy jednogło-
śnie zatwierdzili uchwałę w sprawie wyznaczenia targowiska 
miejskiego i ustalenia regulaminu targowiska oraz wskazania 
miejsc do prowadzenia handlu okrężnego. 

wane częściowo przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego 
kwotą 30 tys. zł. Umowa opiewa 
na 138.900, 09 zł brutto. Zakres 
prac obejmie: roboty konserwator-
skie (mur północny część zachod-
nia oraz część muru zachodniego), 
wymianę i uzupełnienie ubytków 
w murze ceglanym, wypełnienie 
szczelin i rozwarstwień w murze, 
scalenie rys i spękań.

Prace trwają, zadanie ma zostać 
wykonane jeszcze w tym roku.

Trwająca epidemia i związane 
z nią wytyczne dotyczące zacho-
wania bezpieczeństwa ograniczyły 
mieszkańcom możliwość sprzedaży 
poza targowiskiem przy pl. Naruto-
wicza. Jednak ze względu na sygna-
ły od mieszkańców oraz radnych, by 
przywrócić handel okrężny, kolski 
włodarz przygotował projekt uchwa-
ły, który rada przyjęła jednogłośnie. 

Stowarzyszenie nareszcie ma siedzibę

Prace konserwatorskie na zamku
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Koło na stałe na antenie radia KONIN FM 104,1!
Urząd Miejski w Kole współtworzy cykliczne audycje informacyjno-publicystycz-

ne na antenie radia KONIN FM. Cotygodniowa audycja pozwala słuchaczom dowie-
dzieć się o działalności urzędu i jednostek. Słuchajcie wiadomości z Koła w sobotę 
między 17.00 a 18.00 (powtórka w niedzielę między 20.00 a 21.00) na 104,1 FM.

Rada Miejska, jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu Hono-
rowego Obywatela Miasta Koła panu Ewarystowi Jaśkowskiemu.

Kolejny Honorowy Obywatel Koła
Ewaryst Jaśkowski dołączył do zacnego grona

N adanie honorowego 
obywatelstwa nieza-

leżne jest od miejsca za-
mieszkania osoby propo-
nowanej do uhonorowania, 
zatem nie było przeszkód, 
by docenić naszego rodaka 
za wszechstronną działal-
ność na rzecz dziedzictwa 
kulturalnego regionu oraz 
rozwój regionalistyki i im-
ponujący dorobek pisarski.

Wniosek o nadanie 
tytułu Honorowego Oby-
watela Miasta Koła Panu 

Ewarystowi Jaśkowskie-
mu złożył do Przewodni-
czącego Rady Miejskiej 
Burmistrz Miasta Koła 
Krzysztof Witkowski. Ko-
misja Honorowa pozytyw-
nie zaopiniowała wniosek 
włodarza.

Akt nadania tytu-
łu "Honorowy Obywatel 
Miasta Koła" oraz Statu-
etka trafiły do rąk pana 
Ewarysta podczas paź-
dziernikowej Sesji Rady 
Miejskiej. Biogram wyróż-

nionego i jego wszystkie 
imponujące osiągnięcia 
przybliżamy na miejskiej 
stronie www.kolo.pl w za-
kładkach: Rada Miejska, 
Honorowi Obywatele Mia-
sta Koła.

Ewaryst Jaśkowski to 
znany społecznik, oso-
ba szanowana i ceniona 
w środowisku lokalnym. 
Jest wciąż aktywny i nie 
ustaje w działalności re-
gionalistycznej.

Honorowi Obywatele Miasta Koła, od lewej stoją:  
Robert Andre, Ewaryst Jaśkowski i Kazimierz Kasperkiewicz

K amil Jaroszewski od 
dwóch lat prowadzi 

akcje charytatywne po-
legające na przejechaniu 
na rowerze wyznaczonej 
trasy i jednoczesnym pro-
mowaniu zbiórki pienię-
dzy na leczenie i rehabili-
tację osób potrzebujących 
z naszego terenu. Tego-
roczna akcja, wieńcząca 
bieżący sezon rowerowy, 
pt. „Z PASJĄ po zdrowie 
Pawełka” – przebiegała 
na rzecz chłopca, który 
przeszedł już kilkana-
ście operacji związanych 
z rekonstrukcją i wydłu-
żeniem nogi, a przed nim 
jeszcze wiele kolejnych. 
Pawełek potrzebuje stałej 
rehabilitacji. Dodatkowo, 
zbliża się zima, a w domu 
Pawełka nie ma pieca. Po 
usunięciu starych syste-
mów grzewczych, mamy 
chłopca nie było stać na 
zakup nowego.

Kamil, powiadomio-
ny przez nauczycielkę 
chłopca o sytuacji rodzi-
ny, postanowił wyruszyć 
w jednodniową wyprawę 
rowerową, by wspomóc 
zbiórkę pieniężną dla Pa-
wełka. Przejechał samo-
dzielnie 361 km w jeden 
dzień z Koła do Lublina. 
Na rower wsiadł już w Ba-

Finał akcji charytatywnej na rzecz 12-letniego 
Pawełka, ucznia 6 klasy SP w Brdowie, przerósł 
oczekiwania organizatora! Na konto zrzutki za-
miast zakładanych 10 tys. zł, wpłynęło 10.531 zł 
– a Kamil Jaroszewski kolejną, przyszłoroczną 
akcję także zadedykuje Pawełkowi.

Chcemy pomagać,  
więc pomagamy

„Z PASJĄ po zdrowie Pawełka”

biaku, ale każdą wyprawę 
rozpoczyna w Kole – bo-
wiem patronat honorowy 
nad wszystkimi akcjami 
obejmuje Burmistrz Mia-
sta Koła Krzysztof Wit-
kowski, udzielając Kami-
lowi wsparcia i pomocy 
organizacyjnej. Włodarz 
rekomenduje podróżnika 
w miastach, przez które 
przejeżdża, dzięki czemu 
Kamil spotyka się z dużą 
życzliwością ze strony sa-
morządów. – Wspieram 
Kamila i będę to czynił, 
gdyż podziwiam jego 
bezinteresowną pomoc, 
poświęcanie prywatnego 
czasu dla innych, jest dla 
mnie wzorem do naśla-
dowania – przyznał bur-
mistrz Witkowski. Każdą 
akcję finalizuje konferen-
cja prasowa w kolskim 
ratuszu, co dowodzi uzna-
nia włodarza wobec rowe-
rzysty.

Podczas konferen-
cji podziękowano part-
nerom strategicznym 
przedsięwzięcia, me-
diom, darczyńcom oraz 
dyrektorowi brdowskiej 
podstawówki Dariuszowi 
Racinowskiemu, który 
opowiedział o działaniach 
Szkolnego Klubu Wolon-
tariatu na rzecz Pawełka.

Kolski burmistrz wspiera akcje charytatywne
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W Kole odbyły się pierwszy raz zawody triathlonowe w ramach cyklu Sam-
sung River Triathlon Series.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego na jednym 
z kolskich osiedli zorganizowany został festyn dla dzieci „Pożegnanie lata”.

Pływacy, kolarze i biegacze 
przybyli do Koła

Lato zostało pożegnane

Warta dla sportu

Festyn dla dzieci

P odczas zawodów roz-
strzygnięte zostały 

także Ogólnopolskie Mi-
strzostwa Inżynierów, któ-
rych gościem specjalnym 

P iękna pogoda i moc atrakcji przygotowanych przez Animacje Pauli przyciągnęły rze-
sze spragnionych dobrej zabawy dzieci. Były liczne stoiska kreatywne, bańki i mnó-

stwo dobrze zorganizowanej rozrywki. Wóz bojowy prezentowała OSP Koło nad Wartą. 
Na stoisku Urzędu Miejskiego w Kole czekała woda i smakołyki.

była pochodząca z Koła 
utytułowana triathlonistka 
Joanna Sołtysiak.

Wszystkie trasy: pły-
wacka, kolarska oraz bie-

gowa zaplanowane zostały 
przez organizatorów wśród 
nadwarciańskich, malow-
niczych brzegów Warty 
w Kole.

Festyn dla kolskich dzieci

Zawody triathlonowe

Prace trzech kolskich malarek – Heleny Ma-
jewskiej, Teresy Bąkowskiej i Heleny Teodo-
rowicz zagościły na najnowszej wystawie Mu-
zeum Technik Ceramicznych „Pasja i Talent 
– artystyczny charakter fajansu”.

Wystawa ceramiki  
w kolskim muzeum

Ceramika ozdobna z kolskiej fabryki fajansu, do dziś 
skrzętnie kolekcjonowana w wielu domach, jest tematem 
najnowszej wystawy czasowej. Zbiory powstały w latach 
70 i późniejszych ubiegłego wieku i były efektem pracy 
utalentowanych malarek. Nie są produkcją masową, lecz 
pracami autorskimi.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów muzeum oraz z pry-
watnej kolekcji Piotra Śniegockiego. Wystawę można 
zwiedzać do końca stycznia 2022 r.

Inaczej niż zwykle przebiegły tegoroczne obchody 
upamiętniające kolejną, już 32. rocznicę śmierci pi-
sarki, poetki, publicystki i dramaturga Stanisławy 
Fleszarowej–Muskat, szczególnie bliskiej sercu ko-
lan.

Tablica pisarki na ratuszu
32. rocznica śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat

Z e względu na swe ko-
rzenie, bogaty i róż-

norodny dorobek twórczy 
oraz dzieła, których fabuła 
osadzona jest w Kole, pa-
mięć o Fleszarowej-Muskat 
jest w naszym mieście ciągle 
żywa, a jej prace cieszą się 
poczytnością.

Dokładnie 9 czerwca 
1990 r. - tablicę ufundowaną 
dzięki staraniu Haliny Gra-
bowskiej (ówczesnej dyrek-
tor MDK) oraz KTK, wmu-
rowano w ścianę budynku 
byłego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Kole. Odkąd instytucja 
zmieniła lokalizację, a ta-
blica znalazła się na terenie 
zamkniętym, lokalni włoda-
rze, radni miejscy i środo-
wiska kulturalne zabiegały 
o jej przeniesienie w inne 
miejsce. Znając wolę rad-
nych, wyrażaną najczęściej 

przez radne: Teresę Brzoską 
i Urszulę Pękacz oraz mając 
zgodę starosty kolskiego, 
burmistrz miasta Krzysz-
tof Witkowski znalazł nowe 
miejsce. W dniu rocznicy 
śmierci pisarki nastąpiło od-
słonięcie tablicy na zachod-
niej ścianie ratusza. Obecni 
byli m.in. przedstawiciele 
miasta i powiatu, radni miej-
scy, reprezentanci instytucji, 
stowarzyszeń, szkół. – Dzię-
kuję wszystkim, którzy za-
biegali o przeniesienie ta-
blicy na nasz ratusz i tym, 
którzy bezpośrednio wspo-
mogli to działanie – powie-
dział burmistrz Krzysztof 
Witkowski. – Nie ma lepsze-
go miejsca w Kole, bardziej 
związanego, kojarzącego 
się z pisarką, które pozwoli 
zachować pamięć o jej ży-
ciu i spuściźnie.

Odsłonięcie tablicy na kolskim ratuszu
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Po długiej przerwie w organizacji imprez, wywołanej obostrzeniami 
epidemicznymi, Miejski Dom Kultury zorganizował Koncerty pod 
patronatem Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego.

Koncert Viki Gabor  
i Kombi

N a plenerowej scenie wystąpiła 
Viki Gabor oraz zespół Kom-

bi, świętujący 45-lecie istnienia. Fani 
Kombi przygotowali dla swoich ido-
li niespodziankę. Kwiaty wręczył 
i gratulacje złożył także kolski wło-
darz.

Jak przyznał lider, założyciel 
Kombi Sławomir Łosowski, pod-
czas kolskiego koncertu dał z siebie 
wszystko, chce być szczęśliwym 
i dawać radość z obcowania z mu-
zyką innym ludziom, a na najbliż-

sze lata sceniczne życzy sobie weny 
twórczej. Viki Gabor potwierdziła, 
że intensywnie pracuje, tworzy nowe 
piosenki, wprowadzi nowe style do 
swoich nagrań i ma wiele muzycz-
nych marzeń. Dodała, że chciałaby 
swoją twórczością zwrócić uwagę na 
ochronę planety oraz podkreślić, że 
wszyscy jesteśmy sobie równi i po-
winniśmy się wspierać.

Niespodzianką dla uczestników 
był pokaz laserowy wieńczący kon-
certy.

Viki GaborKombi świętujący 45-lecie istnienia

Na kolskim rynku wydawniczym ukazała się książka regio-
nalistyczna „Tablice pamiątkowe z lat 1901-2020 w kościołach 
Ziemi Kolskiej świadkami historii” autorstwa Kazimierza Ka-
sperkiewicza i Jacka Skryckiego, wydana dzięki Gminie Miej-
skiej Koło i Starostwu Powiatowemu.

Tablice pamiątkowe…  
świadkami historii

Wielki wkład w rozwój regionalistyki

R egionaliści i społecznicy – 
Kazimierz Kasperkiewicz 

i Jacek Skrycki, chcąc usystema-
tyzować i ocalić od zapomnie-
nia wiedzę o tablicach pamięci 
zlokalizowanych na kościołach 

ska Koło wraz ze Starostwem.
- Dla mnie, historyka i re-

gionalisty, opracowanie i wyda-
nie książki odnoszącej się do 
dziejów przeszłości i dorobku 
naszych ojców, jest wielką war-
tością, Wam, drodzy Autorzy, 
bardzo dziękuję za społeczną 
pracę na rzecz rozwoju lokal-
nej regionalistyki. Doceniam 
i szanuję Wasze starania, by 
ocalić od zapomnienia doko-
nania naszych rodaków. Przy-
szłe pokolenia będą Wam za 

i terenach przykościelnych ziemi 
kolskiej, opracowali publikację 
zatytułowaną „Tablice pamiątko-
we z lat 1901-2020 w kościołach 
Ziemi Kolskiej świadkami histo-
rii”. Książkę wydała Gmina Miej-

ten dar wdzięczne - powiedział 
Burmistrz Miasta Koła Krzysztof 
Witkowski.

Autorzy otrzymali odznaki 
honorowe Zasłużony dla Kultury 
Polskiej nadane przez Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu RP. To polskie od-
znaczenie ministerialne przyzna-
wane osobom wyróżniającym się 
w tworzeniu, upowszechnianiu 
i ochronie kultury, o które wystą-
pił poseł Leszek Galemba.
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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

Zakres form wsparcia obejmuje m.in.:
 ` warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców,
 ` warsztaty i konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców,
 ` grupy zabawowe dla rodziców z małymi dziećmi,
 ` warsztaty rodzinne dla rodziców z dziećmi,
 ` programy interwencyjne dla młodzieży,
 ` porady psychologiczne, prawne i terapeutyczne,
 ` przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 ` grupa wsparcia dla kobiet,
 ` wspieranie pomocowych inicjatyw abstynenckich podejmowanych na rzecz osób uzależ-

nionych i trzeźwiejących.

Ośrodek prowadzi i finansuje placówki, 
w których realizowana jest praca na rzecz dzieci 
i ich rodzin. Świetlice socjoterapeutyczne dzia-
łają także w okresie ferii zimowych i przerwy 
wakacyjnej. Dzieci uczestniczące w zajęciach 
objęte są dożywianiem.

Na terenie szkół podstawowych MOPiPR 
prowadzi zajęcia i programy profilaktyczne wy-

kazane w specjalistycznych materiałach źródło-
wych i publikacjach, posiadających określone 
metody pracy i scenariusze zajęć, odpowiadają-
cych przyjętym standardom jakości i efektyw-
ności pracy profilaktycznej. Wsparciem w szko-
łach objęci są również rodzice, nauczyciele 
i pedagodzy.

W imieniu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, Kierownik Agnieszka 
Zborowska-Karbowa odebrała z rąk Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg i Posła 
na Sejm RP Leszka Galemby Honorową Odznakę Meritis pro Familia.

Meritis pro Familia dla kolskiego MOPiPR-u
Kolskie rodziny objęte troską ośrodka

H onorowa Odznaka Meritis pro Familia wpro-
wadzona została Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. To zaszczytne, 
honorowe wyróżnienie przyznawane jest osobom 
fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za za-
sługi w zakresie spraw objętych działem admini-
stracji rządowej - rodzina.

Zdobytej pracą i doświadczeniem odznaki, 
gratulowali kolscy samorządowcy - podczas ob-
rad XXXIX Sesji Rady Miejskiej Koła, Kierownik 
Agnieszka Zborowska-Karbowa odebrała z rąk 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła Tomasza 
Sobolewskiego, Burmistrza Miasta Koła Krzysz-
tofa Witkowskiego, Z-cy Burmistrza Miasta Koła 
Lecha Brzezińskiego oraz Radnych Rady Miej-
skiej gratulacje z tytułu otrzymania Odznaki. Na 
okolicznościowym grawerze widnieją m.in. słowa: 
„Jesteśmy dumni z Państwa osiągnięć i życzymy, 
by praca na rzecz kolskich rodzin zawsze była dla 

M yśl „Rodzina jest najważniejsza”, która 
przyświeca w codziennej pracy pracowni-

kom Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy 
Rodzinie, powołanego uchwałą Rady Miejskiej 
w Kole w dniu 31 marca 2004 r. Zgodnie ze statu-
tem, MOPiPR jest jednostką organizacyjną miasta 
Koła, powołaną do prowadzenia działań związa-
nych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, niesienia pomocy osobom i rodzi-
nom dotkniętych wszelkimi skutkami uzależnień. 
Ośrodek posiada bazę lokalową i kadrową umoż-
liwiającą podejmowanie działań adresowanych 

Państwa spełnieniem, aby budziła uznanie ze stro-
ny tych, którzy doświadczają jej dobrych skutków. 
Dajecie Państwo uśmiech, siłę, wsparcie, dlatego 
życzymy, by to całe dobro wracało w postaci życz-
liwości ze strony Państwa podopiecznych oraz in-
stytucji, z którymi współpracujecie”.

do dzieci i rodzin. Nadrzędnym celem pracy jest 
wsparcie podopiecznych i ich rodziny w codzien-
nym funkcjonowaniu. Specjaliści Ośrodka stara-
ją się patrzeć na rodzinę holistycznie, pracują na 
każdym z etapów, w którym znajduje się rodzi-
na. Prowadzą działania w obszarze profilaktyki, 
edukacji, wsparcia, rozwoju i pomocy dla rodzin 
z terenu Gminy Miejskiej Koło. W ofercie skiero-
wanej do mieszkańców znajduje się działalność 
profilaktyczno-edukacyjna, poradnictwo rodzin-
ne, psychologiczne, prawne i terapeutyczne w za-
kresie trudności życiowych.

Z wielkim zainteresowaniem i owacyj-
nym przyjęciem spotkał się tegorocz-
ny, IV już Kolski Dzień Seniora. Na 
deskach MDK wystawiony został cie-
kawy program artystyczny, a w finale 
spotkania Irena Jabłońska prezes Klu-
bu Seniora Trzecia Zmiana - będącego 
organizatorem wydarzenia, przyjęła 
wiele gratulacji i życzeń.

IV Kolski Dzień Seniora
Seniorzy aktywnie działają

T rzecia Zmiana jest liczącym przeszło 200 
członków, prężnie działającym, stowarzy-

szeniem. Klub podzielony jest na sekcje związa-
ne z różnymi dziedzinami, a wszyscy członkowie 
spotykają się regularnie na wykładach tema-
tycznych. Społecznym „wykładowcą” w Klubie 
często bywa Burmistrz Miasta Koła Krzysztof 
Witkowski.

Tegoroczne wydarzenie było współfinanso-
wane ze środków otrzymanych z Urzędu Miej-
skiego w Kole w ramach działalności pożytku 
publicznego.

Organizatorzy zadbali o każdy detal spotka-
nia – była fachowa konferansjerka, na scenie same 
gwiazdy – gościnnie poznański zespół Good 
Staff, lokalnie Zespół Taneczny "Muza" z MDK 
Koło, Zespół Klubu Seniora "Wesołe Nutki" oraz 
Zespół Artystyczny ze Szkoły Podstawowej Nr 3. 
W Galerii Foyer seniorzy wystawili swoje prace 
malarskie, wykonane rozmaitymi technikami, 
które w czasie spotkania podziwiali goście, a wie-
le z dzieł znalazło nabywców.

Burmistrz z prezesem Trzeciej Zmiany
Ireną Jabłońską 

Gratulacje dla kolskiego MOPiPR-u


