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Zapraszamy  
na stronę

internetową  
www.kolo.pl

Kolska Geotermia  
czołową inwestycją 
miejską

Co będzie za rok o tej porze?

Postępują prace przy budowie Kolskiej 
Geotermii. W lipcu została podpisana 
umowa na ostatnie zadanie poprzedzają-
ce uruchomienie instalacji. Wartość kon-
traktu opiewa na kwotę 55 407 810,00 zło-
tych brutto. Zadanie zostanie zakończone 
jesienią 2023 r.
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Jak wygląda aktualna  
sytuacja w MZWiK?

Wewnątrz biuletynu znajdziecie Państwo broszurę in-
formacyjną Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji Sp. z o.o. w Kole, w której znajdziecie odpowiedzi na 
wiele pytań dotyczących aktualnie realizowanych zadań, 
podjętych działań proekologicznych, oferowanych usług. 
Spółka uległa transformacji, o czym warto wiedzieć!

Po wykonaniu drugiego 
odwiertu na placu należącym 
do Spółki MZEC, finalnym 
etapem prac związanych 
z uruchomieniem Kolskiej 
Geotermii jest budowa ruro-
ciągu, budynku ciepłowni, sta-
cji filtrów, basenu zrzutowego 
oraz stacji uzdatniania wody 
wraz z odgazowywaczem 
próżniowym. Przypomnijmy, 
że po wielotygodniowych 
negocjacjach prowadzonych 

przez burmistrza i prezesa, 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dokonał zwiększe-
nia dofinansowania w formie 
bezzwrotnej dotacji. Łącznie 
na budowę ciepłowni geoter-
malnej w Kole Spółka MZEC 
otrzymała 28 409 462,50 zł 

D okładnie 23 listopada 
2022 roku minęły czte-

ry lata, od kiedy sprawuję 
zaszczytny urząd Burmi-
strza Miasta Koła. Wspól-
nie, ze wspierającymi mnie 
osobami, chcemy zrobić jak 
najwięcej w jak najkrótszym 
czasie. Jednakże zdaję sobie 
sprawę, że jest jeszcze wiele 
do zrobienia, jednak plany 
są ambitne. 
W ciągu minionych czterech 
lat udało się pozyskać ponad 
46 mln złotych na inwestycje 
w naszym mieście. W finalny 
etap wchodzą dwa najważ-
niejsze i najkosztowniejsze 
przedsięwzięcia - przebudo-

Drodzy Mieszkańcy
wa i modernizacja oczysz-
czalni ścieków dla aglo-
meracji Koło oraz budowa 
kolskiej ciepłowni geoter-
malnej. Ta druga inwestycja 
wprowadzi Koło na nowe 
tory rozwoju i ustabilizuje 
oraz obniży koszty sprzeda-
wanej mieszkańcom energii 
cieplnej. 
Wspólnym staraniem wybu-
dowaliśmy wiele dróg (Staf-
fa, Szymborskiej, Grodzką, 
Wiatraczną, Boguszyniecką, 
Przesmyk, Asnyka). Na ko-
lejne trzy podpisane są już 
umowy z wykonawcą (Kręta, 
Różana i Jaśminowa). Kolej-
ne są w najbliższych planach 

(złożone wnioski o dofinan-
sowanie na: Struga, Ener-
getyczną i Krokusową). 
Zostały podpisane umowy 
na wykonanie dokumentacji 
technicznych na ulice: Za-
kładową, Reymonta, Wiśnio-
wą, Czereśniową, Morelo-
wą, Miłosną i K. Wielkiego). 
Pragnę wyeliminować drogi 
gruntowe z miasta, jednakże 
wymaga to czasu. 
Przy ul. Kajki budowany jest 
blok komunalny, a w planach 
mamy kolejne. Uruchomi-
liśmy Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych poza obrębem osiedli, 
przy ul. Zakładowej 25. Te-
raz zakład mieści się w części 
przemysłowej miasta i jest 
początkiem tworzenia w tym 
miejscu centrum gospodarki 
odpadami, w najbliższych 
latach chciałbym przenieść 
na ul. Zakładową siedzibę 
spółki MZUK, by stworzyć 
jednolity kompleks gospo-
darowania odpadami dla 
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miasta Koła. Przedszkole nr 
6 przenieśliśmy do skrzydła 
Szkoły Podstawowej nr 5, 
dzięki czemu rozbudowa-
liśmy Żłobek Miejski, aby 
mógł pomieścić podwójną 
liczbę milusińskich. Ponad-
to zrealizowaliśmy wiele 
mniejszych inwestycji (dro-
gi wewnętrzne osiedlowe, 
łączniki, toalety publiczne, 
parkingi, siłownie i place 
zabaw oraz nowe oświetle-
nia uliczne).
Oddaliśmy do użytku peł-
nowymiarowe boisko ze 
sztuczną murawą na te-
renie MOSiR.  Kończymy 
budowę boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 5. Ważną 
dla mnie sprawą są miejsca 
rekreacji. Powstał Skwer 
Wolności przy Szkole Pod-
stawowej nr 1, jak również 
zrewitalizowaliśmy boisko 
przy ul. Buczka, a w planach 
jest rewitalizacja Parku 
600-lecia, Parku Moniusz-

przekonany, że dzięki upo-
rowi, determinacji oraz fa-
chowej pracy uda się te cele 
osiągnąć.
Drodzy Mieszkańcy, krok 
po kroku realizuję swój 
program wyborczy. Miasto 
zmienia swe oblicze i dąży ku 
lepszej przyszłości. W tym 
miejscu chciałbym podzię-
kować wszystkim osobom 
zaangażowanym w kiero-
wanie, współdecydowanie, 
pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych i rozwój mia-
sta. W sposób szczególny 
dziękuję wspierającym mnie 
Radnym Miasta Koła. 
Najważniejsze, by działać 
wspólnie dla dobra mia-
sta, wspierać się nawzajem 
i razem podążać ku lepszej 
przyszłości królewskiego 
grodu nad Wartą.

Z wyrazami szacunku
Dr Krzysztof Witkowski
Burmistrz Miasta Koła

ki i pozostałych. Właśnie 
rozpoczęliśmy remont alei 
w Parku im. St. Moniuszki, 
gdzie płytki chodnikowe były 
już bardzo zniszczone.
Sukcesywnie dokonujemy 
konserwacji ruin zamku, 
aby w przyszłości przystoso-
wać zabytek do zwiedzania, 
a wokół stworzyć centrum 
rekreacji i turystyki.
W ramach "Miejskiego pro-
gramu budowy dróg osie-
dlowych i parkingów" budu-
jemy obecnie parkingi przy 
ulicy Opałki i Chrobrego.
Dobiegł końca I etap budo-
wy sieci kanalizacji deszczo-
wej na starym mieście. Liczę 
także na postępy przy reali-
zacji północnej obwodnicy 
miasta Koła. Nie zwalniamy 
tempa, gdyż rozwój miasta 
to również ważne dla miesz-
kańców inwestycje, które 
należy realizować.
Wszystko wymaga czasu 
i cierpliwości, ale jestem 

W ramach "Miejskiego programu budowy dróg 
osiedlowych i parkingów" powstanie parking dla  
mieszkańców ul. Chrobrego i przy ul. Opałki.

W ramach realizacji 
"Miejskiego progra-

mu budowy dróg osiedlo-
wych i parkingów" został 
wyłoniony wykonawca bu-
dowy kolejnych miejsc po-
stojowych w mieście.

Wykonawcą budowy 
miejsc postojowych przy ul. 
Chrobrego jest MK Stella 
Konrad Marek. Koszty wy-
konania nawierzchni dro-

Powstają kolejne parkingi
Mieszkańcom będzie wygodnie

gowej z kostki brukowej 
betonowej o pow. 60 m. kw. 
wyniosą 22.539,10 zł. 

Do już istniejącej sieci 
parkingów dołączy wkrótce 
kolejny, z kostki betonowej, 
z odwodnieniem – przy ul. 
Opałki. Powstaje w formule 
zaprojektuj i wybuduj. Za-
danie realizuje MK Stella 
Konrad Marek z Koła. Koszt 
zadania to 579 006,15 zł.

Zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji technicznych na 
ulice: Zakładową, Reymonta, Wiśniową, Czereśniową, Morelową, Miłosną  
i K. Wielkiego.

Z ostali wyłonieni wyko-
nawcy opracowania do-

kumentacji technicznych dla 
pięciu planowanych inwe-
stycji. MS Biuro Projektowe 
Michał Sroka opracowuje 
dokumentacje niezbędne 

Powstaną dokumentacje techniczne
Dla kolejnych kilku dróg miejskich

do budowy ul. Zakładowej 
(cena 23.370,00 zł), ulicy 
Reymonta (23.370,00 zł), 
ulicy Miłosnej (66.420,00 
zł) oraz ulic Wiśniowej, 
Morelowej i Czereśniowej 
(59.655,00 zł). 

Z kolei dokumentację 
projektową wymaganą do 
budowy ulicy Kazimierza 
Wielkiego opracuje firma 
DROMACC, z ceną brutto 
dla tego zadania w wysoko-
ści – 98.277,00 zł. 

Ul. Chrobrego

Ul. Opałki
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W wyniku głosowania nad Kolskim Budżetem 
Obywatelskim najwyższą liczbę ważnie oddanych 
głosów – 282 - zdobył projekt złożony przez Stowa-
rzyszenie „Kolska Trójka” pt. „Przystanek Zieleń”. 

P rojekt ten zostanie wpi-
sany do projektu bu-

dżetu miasta Koła na 2023 
rok. Zakłada stworzenie 
dla członków społeczności 
szkolnej i lokalnej "zielone-
go skweru" gdzie poprzez 

„Przystanek Zieleń” 
W Kolskim Budżecie Obywatelskim znalazł się projekt…

zabawę i wypoczynek będzie 
można w sposób aktywny 
rozwijać u dzieci zaintere-
sowania przyrodniczo-eko-
logiczne. Na realizację pro-
jektu zostanie przeznaczona 
kwota 40 730 zł. 

Budowę 3 dróg w Kole: Krętej, Jaśminowej i Róża-
nej zrealizuje MK Stella Konrad Marek. 

U lice Kręta i Jaśmi-
nowa zyskają nowe 

nawierzchnie drogowe, od-
wodnienie oraz oznakowania 
pionowe i poziome. Koszt 
pierwszej to 1.348.359,16 zł, 
a drugiej 1.319.727,44 zł. Nato-
miast w ul. Różanej zbudowa-

Będą budowane kolejne drogi
Inwestycje w ul. Krętej, Jaśminowej i Różanej

na zostanie droga, powstaną 
chodniki, ścieżka pieszo-ro-
werowa, miejsca postojowe, 
zjazdy, kanalizacja deszczo-
wa, kanał technologii, oświe-
tlenie uliczne, oznakowania 
pionowe i poziome. Koszt za-
dania wynosi 1.982.458,37 zł.

 f DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU ZE STR. 1

bezzwrotnej dotacji. Zwięk-
szona została również kwota 
pożyczki. Oznacza to, że na-
sza priorytetowa inwestycja 
wsparta jest bezzwrotną dota-
cją oraz niskooprocentowaną 
pożyczką z NFOŚiGW.

W siedzibie spółki, 
w obecności Burmistrza 
Krzysztofa Witkowskiego, 
Prezes MZEC Przemysław 
Stasiak podpisał z konsorcjum 
firm Inżynieria Rzeszów S.A. 
oraz Energy Solutions Sp. 
z o.o., reprezentowanym przez 
członków zarządu: Arkadiu-
sza Rudego i Marcina Sternika 
-  Umowę na budowę kolskiej 
ciepłowni geotermalnej wraz 
z rurociągiem łączącym dwa 
odwierty. Wartość kontraktu 
opiewa na kwotę 55.407.810 
złotych brutto. 

- Budowa ciepłowni geo-
termalnej to zadanie, o któ-
rego realizacji marzyliśmy 
od połowy lat 90-tych ubie-
głego stulecia. Teraz się to re-
alizuje. Geotermia Kolska, 

w obecnej sytuacji kryzysu 
na rynku paliw, to jedyna 
alternatywa, aby ustabili-
zować i obniżyć cenę ciepła 
dla mieszkańców i rozwinąć 
rekreację – powiedział bur-
mistrz Koła.

Na jakim etapie jest bu-
dowa Kolskiej Geotermii? 
Prezes Miejskiego Zakładu 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Przemysław Stasiak wyja-
śnia: Prace postępują zgodnie 
z harmonogramem. Opóźnień 
nie odnotowujemy. Wyko-
nawca zgłosił już częściowe 
odbiory niektórych elemen-
tów budowy. Obecnie na 
działkach  w Chojnach, czyli 
przy otworze GT-1, prowa-
dzone są prace związane z bu-
dynkiem  stacji filtrów i pomp 
oraz zbiornikiem zrzutowym. 
Równocześnie  budowany jest 
rurociąg geotermalny łączący 
dwa odwierty. Na 15 grudnia 
zaplanowane jest rozpoczęcie 
robót związanych z przeci-
skiem rurociągu pod torami, 

to skomplikowana operacja, 
w tym czasie rozkład jazdy 
pociągów zostanie poddany 
modyfikacji, pociągi będą 
zmniejszać prędkość na tym 
odcinku. Mamy już za sobą 
dwa kamienie milowe - stan 
zero wymiennikowni i do-
bór pompy głębinowej. Przed 
nami jeszcze wiele pracy 
m.in. modernizacja i prze-
budowa stacji uzdatniania 
wody oraz przebudowa stacji 
średniego napięcia łącznie 
z wymianą transformatora. 
Wszystkie zastosowane tech-
nologie i materiały są najwyż-
szej klasy. Za rok o tej porze,  
mam nadzieję, zostanie już 
uruchomiona i oddana do 
użytku ciepłownia geoter-
malna!

Na przełomie listopada 
i grudnia, na mocy poro-
zumienia z Państwowym 
Instytutem Geologicznym, 
zespół polskich i francu-
skich naukowców przystąpi 
do nieinwazyjnych badań  
rdzeni wiertniczych pocho-
dzących z odwiertu Koło 

GT-2 i wyniki tych badań 
poszerzą naszą wiedzę o zło-
żach znajdujących się pod 
miastem. Międzynarodowy 
projekt badawczy oraz podą-

żanie za nowymi trendami 
w energetyce odnawialnej 
stwarzają nam nowe moż-
liwości promocji naszego 
miasta.

Powstaje łącznik między ulicami Opałki 
i Blizna

W ramach zadania firma 
MK Stella Konrad 

Marek wykonała roboty dro-
gowe z kanalizacją deszczo-
wą, oświetlenie uliczne i kanał 
technologiczny. - Długo cze-
kaliśmy na tę drogę. Kie-
rowcy przez kilkadziesiąt lat 
jeździli tędy po betonowych 
płytach. Teraz będzie wy-
godniej i bezpieczniej. Przy 
obecnej dynamice rozwoju 
Miejskiego Zakładu Energe-
tyki Cieplnej Sp. z o.o. i bu-
dowie ciepłowni geotermal-
nej, droga przy spółce jest 
kolejnym elementem świad-
czącym o rozwoju miasta – 
powiedział Burmistrz Miasta 
Koła Krzysztof Witkowski.

Prezes MZEC Sp. z o.o. 
Przemysław Stasiak wyraził 
wielkie zadowolenie z zakoń-
czenia inwestycji: Doczekali-
śmy się porządnego dojazdu 
do spółki. Cieszę się przez 
wzgląd na pracowników, za-
awansowane prace przy budo-

Zakończyła się budowa drogi ul. Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczo-
wej i oświetleniem ulicznym. Wartość robót wyniosła 1.100.818,68 zł. Zadanie 
otrzymało 513.078,84 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Obecnie trwa kolejny etap tego zadania - budowa odcinka drogi, który połączy ul. 
Blizną z ul. Opałki, przez ulicę Przesmyk.

wie geotermii oraz ze wzglę-
du na fakt, że uruchomiliśmy 
Biuro Obsługi Klienta.

W tym roku zostanie zbu-
dowana droga wewnętrzna 
wraz z włączeniem w drogę 
publiczną ul. Przesmyk (bu-
dowa drogi o nawierzchni 
w konstrukcji rozbieralnej, 
budowa/przebudowa zjazdów 

i chodników, budowa ścieżki 
rowerowej, odwodnienie dro-
gi, oznakowanie pionowe i po-
ziome). Koszt zadania to 527 
678,04 zł, wykonawcą robót 
jest MK Stella Konrad Marek 
z Koła. Droga będzie łączni-
kiem między ulicami Opałki 
i Blizna, co znacznie usprawni 
komunikację w tym rejonie.

Dla usprawnienia komunikacji

Otwór Koło GT-2 i budowa wymiennikowni geotermalnej

Otwór Koło GT-1 na Chojnach wraz ze stacją filtrów
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło 
przy ul. Zakładowej 25 został oficjalnie otwarty. Tym samym zakończył funkcjo-
nowanie zakład zlokalizowany w centrum Koła.

P rojekt „Budowa Punk-
tu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych dla 
Gminy Miejskiej Koło” w ra-
mach działania 2.2 Gospodar-
ka odpadami komunalnymi 
oś priorytetowa II Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 uzy-
skał dofinansowanie z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 1 341 521,00 
zł. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł 2.050.398,00 
zł. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane przez PPHU 
MISZBUD w systemie zapro-
jektuj i wybuduj. 

Otwierając obiekt, sym-
bolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: Posłowie na Sejm 
RP Leszek Galemba, Tomasz 
Nowak i Tadeusz Tomaszew-
ski, Wicewojewoda Wielko-
polski Aneta Niestrawska, 
Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Robert 
Popkowski, Starosta Powiatu 
Kolskiego Robert Kropidłow-
ski, Burmistrz Miasta Koła 
Krzysztof Witkowski, w imie-
niu Rady Miejskiej Koła Prze-
wodniczący Tomasz Sobo-
lewski, radne Ewa Lewicka 
i Wanda Obiała oraz wyko-
nawca zadania z PPHU MI-
SZBUD Jarosław Miszczak.

- Celem zadania jest 
zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych podlegają-
cych składowaniu poprzez 
racjonalizację systemu go-
spodarki odpadami, w tym 
w szczególności poprzez za-
pewnienie właściwej infra-

PSZOK w nowej lokalizacji 
Już nie w centrum, a na obrzeżach miasta

struktury do zagospodaro-
wania odpadów, a realizacja 
wpłynie na poprawę warun-
ków ekologicznych i ekono-
micznych Koła – powiedział 
burmistrz Krzysztof Witkow-
ski. – W PSZOK-u są zbiera-
ne i magazynowane odpady 
komunalne z miasta, które 
będą przekazywane zgodnie 
z hierarchią postępowania 
z odpadami do ponownego 
użycia, recyklingu i odzysku 
innymi metodami oraz pro-
wadzone będą działania to-
warzyszące, np. edukacyjne.

Kolski włodarz podzię-
kował wszystkim zaan-
gażowanym w realizację 
przedsięwzięcia - Narodo-
wemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska za przekazanie 
środków oraz dobrą współ-
pracę i pomoc, staroście kol-
skiemu, radnym miejskim, 
pracownikom Urzędu Miej-
skiego, wykonawcy zadania, 
prezesowi Spółki MZWiK 
za wybudowanie kanaliza-

cji sanitarnej w tym rejonie, 
także prezes MZUK, której 
spółka będzie punkt obsłu-
giwać. – Plany wybudo-
wania PSZOK-u były już 
w poprzedniej kadencji, ale 
nie powiodły się – wspo-
minał burmistrz Krzysztof 
Witkowski. – Podjęcie de-
cyzji o budowie PSZOK-
-u w innej części Koła było 
jedną z pierwszych moich 
decyzji. Dawna lokalizacja, 
w środku osiedla domów 
jednorodzinnych, stwarzała 
niedogodności w prowadze-
niu efektywnej gospodarki 
odpadami. Obecnie zakład 
znajduje się w części prze-
mysłowej miasta i jest po-
czątkiem tworzenia w tym 
miejscu centrum gospodar-
ki odpadami, w najbliższych 
latach mam plan przeniesie-
nia na ul. Zakładową siedzi-
by spółki MZUK, by stwo-
rzyć jednolity kompleks 
gospodarowania odpadami 
dla miasta Koła. 

Z akończyła się budo-
wa I etapu kanalizacji 

deszczowej na starówce, 
w ul. Żelaznej. Wartość 
inwestycji to 576.808,11 
złotych, a dofinansowa-
nie z Programu Inwesty-
cji Strategicznych "Polski 
Ład" wyniosło 490.286,89 
złotych. 

Z akończone zostało za-
danie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa ul. Asnyka 
w Kole”, obejmujące wyko-
nanie nawierzchni drogo-
wych, elementów kanalizacji 

Kanalizacja na starówce

Ulica Asnyka 

Ułatwi przyszłe inwestycje

Powstała nowa droga

Budowa kanaliza-
cji była konieczna przed 
przyszłymi budowami 
i remontami dróg miejskich 
i powiatowych w obrębie 
starego miasta. Sprzyjać 
będzie realizowaniu inwe-
stycji na tym obszarze, np. 
budowie parku handlowego 
na ul. Żelaznej i innym. 

deszczowej i oznakowania 
pionowego. Wykonawcą ro-
bót było przedsiębiorstwo 
MK Stella Konrad Marek 
z Koła. Koszt przedsięwzię-
cia to 277 963,80 zł.

Aleja boczna zyska nową 
nawierzchnię

R ozpoczęła się przebu-
dowa nawierzchni alei 

w Parku im. S. Moniuszki 
na odcinku od SP 1 do alei 
głównej. Na powierzchni 
551,00 m. kw. zostaną wy-

mienione stare płyty chod-
nikowe na kostkę brukową 
betonową. Koszty inwesty-
cji - 207.465,13 zł. Zadanie 
realizuje MK Stella Konrad 
Marek.

Park im. St. Moniuszki 

B udowa 2-kondygnacyj-
nego budynku mieszkal-

nego, wielorodzinnego, wraz 
z zagospodarowaniem działki 
i z miejscami postojowymi, 
rozpoczęła się w ubiegłym 
roku. Obiekt jest uzupeł-

Kończymy budowę nowego bloku  
w zabudowie śródmiejskiej

W niedługim czasie zostanie oddany do użytku blok komunalny dla najbar-
dziej potrzebujących rodzin. Na jego budowę z programu Funduszu Inwestycji 
Lokalnych otrzymaliśmy jako bezzwrotne wsparcie 1,5 mln zł. 

Potrzeby mieszkaniowe są duże

nieniem istniejącej pierzei 
w zabudowie śródmiejskiej. 
Znajdzie w nim nowy dom 
16 rodzin, lokale na parterze 
będą odpowiednie dla osób 
niepełnosprawnych. Koszt ro-
bót związanych z budynkiem 

to 4 753 223,95 zł. Zadanie 
wykonuje firma Leopard-Bud 
Sp  z o.o. z Gozdowa - Kolskie 
potrzeby mieszkaniowe wy-
magają tej i następnych, po-
dobnych, inwestycji – przy-
znał Burmistrz.

Uwaga! Od 03 listopada 2022 r. Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kole mieści się przy 
ul. Zakładowej 25 w Kole. 

Godziny otwarcia PSZOK-u pozostają bez zmian tj: 
wt. i czw. od 12.00-17.00; sob. od 9.00-13.00
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Dokonany został odbiór III etapu prac konserwatorsko-restauratorskich i robót 
zabezpieczających struktury ruin gotyckiego zamku kazimierzowskiego w części 
wewnętrznej muru zachodniego warowni z udziałem Grzegorza Budnika, Kie-
rownika konińskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Po-
znaniu.

P rzypomnijmy, że za-
danie zrealizowała 

firma ART-SERVICE Łu-
kasz Lewalski z siedzibą 
w Zbicznie. Prace dotyczą-
ce zewnętrznej części muru 
zachodniego dofinansował 
kwotą 60 tysięcy złotych 
Wielkopolski Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków, 
a konserwacja muru od 
strony dziedzińca dofinan-
sowana została ze środ-
ków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w kwocie 110 tysięcy zło-
tych z programu „Ochrona 
Zabytków”. Środki własne 
na cały III etap prac wynio-
sły 469.574,72 zł brutto.

- Pamiętam, jak zasta-
nawialiśmy się nad kon-
cepcją działań przy obiek-
cie i wraz z Wojewódzką 
Radą Zabytków uznali-

III etap prac przy zamku zakończony
Zabezpieczamy warownię

śmy, że obiekt ma 2 naj-
ważniejsze cechy, których 
nie należy zdeprecjono-
wać: autentyczne struktu-
ry budowlane pierwotnego 
zamku kolskiego i walory 
krajobrazowe – powiedział 
Kierownik Grzegorz Bu-
dnik. - Jest on nośnikiem 
wartości historycznych 
obrazujących kulturę ma-
terialną czasów, w których 
powstał i jednocześnie jest 
malowniczy, co przesądza 
o kierunku działań kon-
serwatorskich i budowla-
nych. Powinniśmy zatem 
zachować miejsca będące 
swoistą kapsułą czasu, nie 
modernizować wszystkie-
go, jak najmniej zmieniać 
zachowany wygląd obiek-
tu. 

Jesteśmy po trzech eta-
pach prac przy zabytku. 

Konserwacji wymaga jesz-
cze wieża z częścią połu-
dniową murów, gdzie daw-
niej znajdowało się wejście 
na dziedziniec zamkowy.

Kilkuetapowa konser-
wacja ruin zamku ma słu-
żyć przyszłej rewitalizacji 
i przystosowaniu zabytku do 
zwiedzania. – Prace trwa-
ły od wiosny, dziś mamy 
ich szczęśliwy finał – po-
wiedział burmistrz miasta 
Krzysztof Witkowski. – Po-
został etap czwarty (wieża) 
i piąty (mur południowy). 
Złożymy wniosek do mini-
sterstwa o dofinansowanie. 
Planujemy przejąć ponad 
ośmiohektarową przyległą 
działkę i rozpocząć przy-
gotowanie dokumentacji 
technicznej na rewitaliza-
cję zamku i jego okolicy.

Dawniej

Dawniej

Obecnie

Obecnie

Podpisanie umowy  
na wykonanie projektu  
rewitalizacji Parku 600-lecia

P rojekt wielobranżowy 
obejmuje funkcje o cha-

rakterze rekreacyjno-spor-
towym i wypoczynkowym. 
Opracowane zostaną m.in. 
projekty ciągów komuni-

Podpisana została umowa z wyłonionym wykonaw-
cą „KERRiA” PIÓRKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 
z siedzibą w Kole na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej na zadanie ”Rewitalizacja Parku 600-le-
cia w Kole”. Całkowity koszt opracowania doku-
mentacji wynosi 148.707,00 zł brutto. 

kacyjnych (alejek), odwod-
nienia, zieleni, oświetlenia 
parkowego, monitoringu wi-
zyjnego, inwentaryzacja ist-
niejących drzew i krzewów, 
elementy małej architektury.

Park będzie miał charakter rekreacyjno-sportowy 
i wypoczynkowy

Dla miasta i społeczności 
szkolnej

D o końca 1 kwartału 2023 
r. zostanie opracowana 

dokumentacja projektowa. Po-
wstanie na mocy umowy, jaką 
Powiat Kolski podpisał z firmą 
MS Biuro Projektowe Michał 
Sroka z siedzibą w Gnieź-
nie na kwotę 66.420,00 zł. 
Inwestycja będzie finanso-
wana ze środków Powiatu 
Kolskiego i Gminy Miejskiej 
Koło. - Cieszę się, że na tym 

Małymi krokami wkraczamy w nowe, ważne zada-
nie - realizowaną wspólnie przez samorząd miejski 
i powiatowy przebudowę ul. Broniewskiego w Kole 
na odcinku od ul. 20 Stycznia do ul. Toruńskiej. 

obszarze poprawimy bez-
pieczeństwo mieszkańców, 
funkcjonalność, sprawność 
komunikacyjną i estetykę, 
a najbardziej, że inwestycja 
przysłuży się społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 3, 
która w przyszłym roku 
świętuje 100-lecie – powie-
dział Burmistrz Miasta Koła 
Krzysztof Witkowski.

Zadanie dwóch samorządów
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Żłobek Miejski został w Dniu Dziecka oficjalnie od-
dany po remoncie, rozbudowie i adaptacji do użyt-
ku. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło 
zatem podopiecznych z rodzicami, dla których ten 
fakt był największą radością.

D yrektor placówki usłyszała wiele ciepłych słów o roli i funk-
cjonowaniu żłobka, a pociechy obdarowane zostały górą 

słodyczy i zabawek. Obecnie w budynku pod fachową opieką 
przebywać może 103 dzieci.

- Po wielu latach pracy w trudnych warunkach lokalowych 
otrzymaliśmy nowe wnętrze, nowocześnie wykonane i przy-
stosowane do obecnie funkcjonujących wymagań i zaleceń – 
powiedziała dyrektor placówki Halina Zborowska, witając bur-
mistrza i zaproszonych gości: Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska Jacka Ozdobę, Posłów na Sejm Leszka 
Galembę i Tomasza Nowaka, Dyrektora Biura Poselskiego Zbi-
gniewa Hoffmana, Joannę Lachowicz, Wicewojewodę Wlkp. 
Anetę Niestrawską, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Roberta 
Popkowskiego, Wicedyrektora Departamentu Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego Czesława Kruczka, Radnych Rady Miejskiej, 
Wiceprzewodniczącego Artura Szafrańskiego, Adriana Króla 
reprezentującego także Posła na Sejm Tadeusza Tomaszewskie-
go, Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju 
Jakuba Michałowskiego, właściciela głównego wykonawcy Ram-
-Bud Rafała Oliweckiego oraz inspektora nadzoru Janusza Per-
kowskiego, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Kole m.in. Panią 
Sekretarz Monikę Ciesielską, Naczelnik Hannę Zywert i Bogusła-
wę Gaj, dyrektorów jednostek organizacyjnych i prezesów spółek, 
sponsorów lokalnych, rodziców, pracowników żłobka.

 - Gdy obejmowałem urząd burmistrza, pierwszym proble-
mem, jaki zgłaszali mi mieszkańcy, był brak miejsc w żłobku 
i długa lista oczekiwań, dlatego wraz ze współpracownikami 
podjęliśmy się tego niełatwego zadania – powiedział Burmistrz 
Miasta Koła Krzysztof Witkowski wymieniając pracowników 
Urzędu zaangażowanych w prowadzenie inwestycji i podkre-
ślając ich wysokie kompetencje. Burmistrz podziękował także 
radnym Rady Miejskiej za wyrażenie zgody na zabezpieczenie 
środków finansowych w budżecie miasta jako wkładu własnego 
na realizację inwestycji.

Przypomnijmy, że rozpoczęcie inwestycji poprzedziło podpi-
sanie z firmą RAM-BUD we wrześniu ubiegłego roku umowy na 
realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku przy 
ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Kole na żłobek" i "Nowe 
miejsca żłobkowe w mieście Koło". Zadanie zostało zrealizowane 
z dofinansowaniem: 1.377.372 zł z Ministerstwa Rodziny i Poli-
tyki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju insty-
tucji 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". Wartość robót budowlanych 
wyniosła 3.954.245,98 zł brutto. Obecnie żłobek oferuje 103 miej-
sca, czyli o 50 więcej niż dawniej.

W budynku mieściło się wcześniej Przedszkole nr 6, które 
znalazło nową lokalizację w skrzydle Szkoły Podstawowej nr 5.

Było przedszkole, jest 
żłobek

Zwiększenie miejsc żłobkowychStwarzamy uczniom możliwości

Radni Miasta Koła przegłosowali zwiększenie kwoty udzielonej pomocy finanso-
wej o 63 283  zł dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa uli-
cy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku 
od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej”. Pomoc finansowa w wysokości 156 282 zł 
zostanie udzielona w 2023 roku.

W finalny etap prac 
wchodzą budowane 

przy Szkole Podstawowej nr 5 
w Kole boiska sportowe wraz 
z niezbędną infrastrukturą: 
boisko piłkarskie o nawierzch-
ni ze sztucznej trawy, boisko 

T o kolejne zadanie, które 
będzie realizował powiat 

przy wsparciu finansowym 
miejskiego budżetu. Na mocy 
podjętej uchwały Gmina Miej-
ska Koło sfinansuje 50% wkła-
du własnego inwestycji, która 
dofinansowana jest z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strate-
gicznych w kwocie 995.762,00 
zł. Zakres planowanych prac 
będzie obejmował m.in.: wy-
konanie po stronie osiedla 
mieszkaniowego jednostron-
nego chodnika i drogi rowero-
wej (dwukierunkowej) o dłu-
gości 534,99 m, szerokości 
chodnika 1,50 m (z lokalnymi 

do piłki ręcznej o nawierzchni 
poliuretanowej, 2x do koszy-
kówki, 2x do siatkówki oraz 
do tenisa. Inwestycja jest reali-
zowana w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Pro-

przewężeniami), szeroko-
ści ścieżki rowerowej 2,00 
m i szerokości opaski 0,60 
z bezfrazowej betonowej kost-
ki brukowej, chodnik w kolo-
rze szarym, ścieżka rowerowa 

mesa z Polskiego Ładu wynosi 
3.147.660,36 zł. Umowa z wy-
konawcą - warszawską spółką 
EVERSPORT - została zawarta 
na kwotę 3.497.541,51 zł brutto.

w kolorze czerwonym, opaski 
w kolorze grafitowym; wy-
konanie istniejących zjazdów 
i schodów z betonowej kostki 
brukowej na całej szerokości 
pasa drogowego.

Przy kolskiej „piątce” będą  
nowoczesne boiska sportowe

Ulica Kolejowa potrzebuje chodnika
Inwestycja z dotacją z budżetu miasta

Północna obwodnica miasta z dotacją rządową

O prócz budowy cie-
płowni geotermal-

nej i oczyszczalni ście-
ków trzecią niezwykle 
istotną z punktu widzenia 
rozwoju miasta jest budo-
wa północnej obwodnicy 

miasta Koła. Obwodnica 
to wspólny projekt Po-
wiatu Kolskiego, Miasta 
Koła oraz Gminy Koło, 
na który Powiat Kolski 
otrzymał 220.500.000 
złotych dofinansowa-

nia w ramach Rządowe-
go Programu Inwestycji 
Strategicznych.

Inwestycja jest obec-
nie na etapie powstawa-
nia dokumentacji tech-
nicznej. 

Ważna dla miasta, powiatu, gminy
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Skwer Wolności powrotem 
do historii

W bliskości zabytkowe-
go budynku "jedyn-

ki", skwer rekreacyjny, do-
stosowany do niego wizualnie, 
powinien stać się naszym ulu-
bionym miejscem wypoczyn-
ku i rekreacji, budowa takich 
miejsc jest bardzo ważna - 
powiedział podczas otwarcia 
obiektu Burmistrz Miasta Koła 
Krzysztof Witkowski apelując 
jednocześnie do użytkowników 
o poszanowanie wspólnego do-
bra. - Choć na wniosek burmi-
strza, kropkę nad i postawiła 
Rada Miejska Koła, przeka-
zując środki na budowę tego 
skweru - powiedział radny 
Mariusz Hanefeld, dodając, że 
działania samorządu nie za-
mykają się tylko na budowa-
niu dróg czy ulic, gdyż równie 
ważne jest tworzenie miejsc do 
wypoczynku. 

Przy okazji warto przypo-
mnieć, skąd wzięła się nazwa 
obiektu. Skwer Wolności, to 
miejsce, które w dwudziesto-
leciu międzywojennym nosiło 
nazwę „Plac Wolności“ i było 
areną wielu ważnych wydarzeń 
dla ówczesnych mieszkańców 
naszego miasta. To tutaj miały 

Symbolicznym przecięciem wstęgi został oficjalnie otwarty Skwer Wolności. Koszt 
„Budowy Skweru Wolności” wyniósł 1.419.222,71 zł. Wykonawcą inwestycji była 
spółka SORTED Sp z o.o. Chyliczki ul. Wschodnia 27 b, Piaseczno, a nadzór nad 
realizacją inwestycji prowadziła firma KERRIA J. Piórkowski z Koła. Zadanie 
zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. Stworzenie nowego miejsca do 
rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców było jednym z większych projektów re-
alizowanych przez Urząd Miejski w Kole. 

początek lub koniec manife-
stacje patriotyczne związane 
z obchodami rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, np. 
w 1918 roku, Święta Żołnierza 
(15.08.1936 r.), Święta Niepod-
ległości (np. w 1936 r.), czy ob-
chodów rocznicowych na cześć 
marszałka J. Piłsudskiego (np. 
w 1937 r.). W 1919 roku wmuro-
wano tam kamień węgielny pod 
budowę Pomnika Wolności, 
który jednak nigdy nie stanął. 
Poza uroczystościami o charak-
terze oficjalnym Plac Wolności 
był wykorzystywany do imprez 
organizowanych przez działa-
czy Przysposobienia Wojsko-
wego. Najistotniejsze wydarze-
nie związane z tym miejscem 

przypada na rok 1937, gdy 
dominujący na Placu Wolności 
budynek przeszedł na własność 
miasta i został przekazany na 
cele szkolnictwa powszechne-
go. Nazwa „Plac Wolności“ za-
niknęła w okresie okupacji nie-
mieckiej, by na krótko powrócić 
w drugiej połowie lat 40-tych 
XX wieku - ale już jako nazwa 
dla głównego placu w mie-
ście, czyli dzisiejszego Starego 
Rynku. Przestrzeń przed bu-
dynkiem Szkoły Podstawowej 
nr 1 została wówczas nazwana 
oficjalnie Placem Szkolnym (ta 
nazwa nie przyjęła się w społe-
czeństwie). Zatem, Skwer Wol-
ności jest powrotem do histo-
rycznej nazwy tego miejsca.

Nazwa ma znaczenie

I nformacja dla miesz-
kańców Koła zaintere-

sowanych zakupem węgla 
kamiennego w ramach za-
kupu preferencyjnego na 
podstawie ustawy z dnia 27 
października 2022 r. o zaku-
pie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw do-
mowych (Dz. U. 2022 poz. 
2236). 

Do dokonania zaku-
pu preferencyjnego jest 
uprawniona osoba fizyczna 
w gospodarstwie domo-
wym, która spełnia warun-
ki uprawniające do dodatku 
węglowego.

W przypadku gdy zakup 
preferencyjny paliwa stałego 
następuje od innego pod-
miotu (czyli od prywatnego 
dystrybutora) – zakupu pre-
ferencyjnego dokonuje się 
po przedstawieniu zaświad-
czenia, wystawionego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kole.

Osoba fizyczna w gospo-
darstwie domowym może 
złożyć wniosek o wydanie 
zaświadczenia najpóźniej do 
dnia 15 kwietnia 2023 r.

Do wniosku o wydanie 
zaświadczenia obligatoryj-
nie dołącza się oświadcze-
nie, że wnioskodawca ani 
żaden członek jego gospo-
darstwa domowego, na rzecz 
którego jest dokonywany 
zakup preferencyjny, nie 
nabyli paliwa stałego na se-
zon grzewczy przypadający 
na lata 2022–2023, po cenie 
niższej niż 2000 zł brutto za 
tonę w ilości co najmniej ta-
kiej jak określona w przepi-

Zakup preferencyjny paliwa  
stałego dla gospodarstw  
domowych na podstawie  
zaświadczenia

sach, to jest 1500 kg w przy-
padku gdy wniosek dotyczy 
zakupu do dnia 31 grudnia 
2022 r. i 3000 kg w przy-
padku gdy wniosek dotyczy 
zakupu od dnia 1 stycznia 
2023 r. Oświadczenie składa 
się pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za składa-
nie fałszywych oświadczeń 
wynikającej z art. 233 § 6 
ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny.

Wydanie zaświadczenia 
nastąpi w ciągu 14 dni od 
daty złożenia wniosku w sie-
dzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kole, 
ul. Powstańców Wlkp. 8.

Wzór wniosku o wydanie 
zaświadczenia do pobrania 
na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kole w linku poniżej:

h t t p: // b ip.mopskolo.
nv.pl/m,447,zakup-preferen-
cyjny-paliwa-stalego-dla-
-gospodarst-domowych-na-
-podstawie-zaswiadczenia.
html

Uwaga!
MOPS wydaje zaświad-

czenia osobom zaintereso-
wanym zakupem węgla po 
preferencyjnych cenach. 
Sprzedażą zajmie się pry-
watny dystrybutor, któremu 
będzie należało przedstawić 
zaświadczenie. Poinformu-
jemy Państwa na stronach 
internetowych Urzędu Miej-
skiego (www.kolo.pl) oraz 
MOPS o podpisaniu umowy 
przez prywatnego dystrybu-
tora na kupno surowca.

W III edycji konkursu ekologicznego „BĄDŹ EKO MIESZKAŃCEM KOŁA” 
nagroda główna – żółty pojemnik do segregacji odpadów ufundowany przez miej-
skiego radnego Adriana Króla – trafił do pani Agnieszki Jaskólskiej-Boguckiej. 
Nagrodę w imieniu finalistki odebrał jej mąż.

Z a nami już III edycja 
konkursu, którego or-

ganizatorem i fundatorem 
nagrody - „żółtego” pojem-
nika do selektywnej zbiórki 
odpadów o pojemności 120 
litrów, posiadającego cer-
tyfikaty i atesty, wytrzy-
małego, wykonanego z wy-
sokiej jakości tworzywa 
(PEHD), dostosowanego 
do samochodów firm ko-
munalnych – był ponownie 
Radny Miasta Koła Adrian 
Król. Patronat nad przed-
sięwzięciem sprawował 
kolski włodarz. 

Radny promuje wiedzę o ekologii
Za nami już 3. edycja konkursu

Inicjatywa pana Ad-
riana Króla zrodziła się 
z potrzeby zwiększania 
wiedzy mieszkańców 

o ekologii i recyklingu. 
Radny zapowiedział, że 
będą jeszcze kolejne edy-
cje konkursu.
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Definitywnie kończymy okres działalności Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji, w którym spółka jest dużym producen-
tem odpadów; wybieramy drogę proekologiczną, będziemy prze-
twarzać ponad 95% odpadów ściekowych w nawóz – powiedział 
prezes Robert Gajda na okoliczność próbnego uruchomienia in-
stalacji do przetwarzania osadu ściekowego w celu wytworzenia 
nawozu i pobrania próby do certyfikacji. Obecnie nawóz z Koła już 
uzyskał certyfikat.

Nasze miasto otrzymało zaszczytne wyróżnienie w kategorii Aspiru-
jący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa w II Ogólnopolskim 
Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej 
Innowacyjny Energetycznie Samorząd w Polsce. Do konkursu zgło-
szona została powstająca Kolska Geotermia. Wyróżnienie zostało 
przyznane za zaangażowanie w modernizację sektora energii przy-
czyniającego się do realizacji założeń polityki klimatyczno-energe-
tycznej w obszarze ciepłownictwa.

W sierpniu br. Serwis Samorządowy PAP podał opublikowane 
przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dochodów podatkowych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2022 r. będące 
podstawą do stworzenia rankingu najbogatszych gmin. 

W próbnym uruchomieniu in-
stalacji uczestniczył Prezes 

MZWiK Sp z o.o. Robert Gajda, Bur-
mistrz Miasta Koła Krzysztof Wit-
kowski, przedstawiciele wykonawcy 
i firmy dostarczającej technologię. Był 
zatem czas na rozmowy o szczegółach 
technologicznych i roli inwestycji. 
Kolski włodarz podziękował preze-
sowi i zarządowi spółki za jej stały 
rozwój i sięganie po nowoczesne sys-
temy technologiczne. – To największa 
inwestycja w mieście, dzięki takim 
przedsięwzięciom technologicznie 
wkraczamy w kolejny wiek, cieszę 
się ze stałego rozwoju miasta i dzię-
kuję wszystkim, których wiedza, 
praca i zaangażowanie wpływają na 
lepszą przyszłość naszych mieszkań-
ców – powiedział Burmistrz Miasta 
Koła Krzysztof Witkowski.

Przypomnijmy, że trwa przebudo-
wa i modernizacja oczyszczalni ście-
ków dla aglomeracji Koło – obecnie 
największa inwestycja w mieście, re-
alizowana przez WUPRINŻ SA - Li-
der konsorcjum  w Poznaniu. Zadanie 
szacowane jest na kwotę około 56 mln 
zł brutto. Realizowane z dotacji celo-
wej (zgodnie z umową z NFOŚiGW 
w ramach środków UE z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020, Działania 2.3 Go-
spodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach) w kwocie ok. 30 mln zł oraz 
pożyczki z NFOŚiGW w kwocie ok. 
13 mln zł (brakujące środki wyasy-
gnowała spółka). W ramach inwestycji 
powstała m.in. nowoczesna techno-
logicznie instalacja do przetwarzania 
osadów ściekowych w ekologiczny 
produkt przeznaczony dla rolnictwa, 
dzięki której na terenie zakładu nie 

J uż po raz drugi organizatorzy: 
Instytut Polityki Energetycznej 

(IPE), wspólnie z Agencją Rozwoju 
Przemysłu S.A. (ARP) oraz Krajową 
Agencją Poszanowania Energii S.A. 
zaprosili przedsiębiorstwa energe-
tyki cieplnej, będące własnością 
lokalnych samorządów, które chcą 
dokonać transformacji energetycz-
nej swojego systemu ciepłownicze-
go, aby nagrodzić gminy najbardziej 
zaangażowane w modernizację 
sektora energii i jednocześnie przy-
czyniające się do realizacji założeń 
polityki energetyczno-klimatycznej. 
Działania takie mają popularyzować 
wiedzę na temat działań podejmo-

J ak wyjaśnia PAP, podstawę tych 
prognoz, służących do oblicze-

nia tzw. janosikowego, stanowią dane 
o dochodach podatkowych gmin za 
2020 r. (według stanu na 30 czerw-
ca 2021 r.). Chodzi m.in. o dochody 
z tytułu opłat (np. eksploatacyjnej) 
i podatków: od nieruchomości, rolne-
go i leśnego, a także udziały we wpły-
wach z CIT i PIT. 

W najnowszym rankingu nasze 
miasto zajęło II miejsce w powiecie 

Kolska oczyszczalnia nie będzie  
wytwarzała odpadów

Miasto z wyróżnieniem  
za geotermię!

 Gdzie plasuje się Koło

Z osadu ściekowego będzie nawóz

Wyróżnienie w kategorii Aspirujący Innowator Roku

W rankingu najbogatszych i najbiedniejszych gmin w Polsce  
w 2022 roku

będzie odpadów wymagających utyli-
zacji. Technologię opracowała spółka 
z o.o. EVERGREEN Solutions. Insta-
lacja do przetwarzania osadów ścieko-
wych wpisuje się w gospodarkę obiegu 
zamkniętego. W przyległych pomiesz-
czeniach magazynowych będzie moż-
na pomieścić kilka tysięcy ton nawozu 
rocznie.

-  Obecnie osad jest nieprzydat-
ny w rolnictwie, jest składowany na 
terenach po rekultywacji, co wiąże 
się z kosztami jego wywozu. Decy-
zją o produkcji nawozu wyprzedza-
my ustawodawstwo. Wkrótce wejdą 
w życie przepisy nakazujące utyli-
zację (wiążąca się z wydatkami) lub 
przeróbkę osadów – i na to rozwią-
zanie zdecydowała się kolska spół-
ka. Dzięki instalacji odpady będą 
przerabiane w nawóz wykorzysty-
wany w rolnictwie – przyznał prezes 
MZWiK Robert Gajda.

Wiceprezes Zarządu Evergreen 
Solutions Sp. z o.o. Tomasz Chabel-
ski wyjaśnił: Rozpoczęta została pro-
cedura certyfikacji przez niezbędne 
instytucje w Polsce, ten uniwersalny 
produkt będzie stosowany w rolnic-
twie wielkoobszarowym, sadownic-
twie, trwałych użytkach zielonych, 
florystyce. Dziś na rynku mamy 
wysokie ceny nawozów azotowych. 
Niedługo nasz dzisiejszy odpad sta-
nie się nawozem. Spółka będzie mieć 
oszczędności, a z czasem zyski. Teraz 
rozpoczyna się procedura certyfikacji 
produktu, zatem nawóz z Koła będzie 
mógł trafić do rolnictwa w przyszłym 
sezonie.  

Procedura została dopełniona, 
nawóz uzyskał certyfikat, został do-
puszczony do sprzedaży.

wanych przez samorządy lokalne 
w zakresie prowadzenia zrównowa-
żonej transformacji energetycznej.

Kapituła Konkursu w procesie 
oceny merytorycznej wysoko oce-
niła budowę i przyszłą rolę Kolskiej 
Geotermii. Koło zostało zakwalifi-
kowane do II etapu Konkursu.

- Geotermia Kolska, w obec-
nej sytuacji kryzysu na rynku 
paliw, to jedyna alternatywa, aby 
ustabilizować i obniżyć cenę cie-
pła – powiedział burmistrz Koła. 
Jednocześnie podziękował Preze-
sowi Spółki MZEC Przemysławo-
wi Stasiakowi za skuteczne finali-
zowanie inwestycji.

kolskim, VI miejsce na terenie byłego 
województwa konińskiego oraz 323 
miejsce w Polsce (na 2489 gmin). Kol-
ski burmistrz komentuje ten stan rze-
czy słowami: Rozwijamy się i idziemy 
do przodu. 

Wysoka pozycja w rankingu do-
wodzi, że Koło jest miastem przyja-
znym dla rozwoju przedsiębiorczości 
i miejscem, gdzie warto zamieszkać. 
Miastem, w którym zachodzą pozy-
tywne zmiany w jakości życia.
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Bogumiła
Blizna
Broniewskiego
Ceramiczna
Długosza
Dojazdowa
Garncarska
Fleszarowej-M.
Kilińskiego
Klonowa
Kolejowa
Konarskiego
Konopnickiej
Kopernika
3-go Maja
Mickiewicza
Nagórna
Niezłomnych
Nowowarszawska

Włocławska
Dąbska

DROGI POWIATOWE

DROGI WOJEWÓDZKIE

Nowy Rynek
Ogrodowa
Orzeszkowej
PCK
Emilii Plater
Poległych
Poniatowskiego
Powst. Wlkp.
Prusa
Przemysłowa
Pułaskiego
Rzeźnicza
Sejmikowa
Skłodowskiej-C.
Słowackiego
Starowarszawska
Sienkiewicza
Składowa
Stary Rynek

20-go Stycznia
Szkolna
Ślusarska
Toruńska
Towarowa
Tuwima
Wiejska
Wojciechowskiego
Wschodnia
Zachodnia
Zawadzkiego
Żelazna
Żeromskiego
Bursztynowa
Zduny
Żytnia
Al. Jana Pawła II 
Ks. S. Opałki

Kto zarządza kolskimi drogami?
Często otrzymujemy pytania, kto jest zarządcą poszczególnych dróg 
w Kole. Dlatego opracowaliśmy poniższy wykaz. Przypominamy, że do 
obowiązków zarządców dróg należy przede wszystkim: budowa, przebu-
dowa, remont, utrzymanie jej w należytym stanie technicznym, oznakowa-
nie, sprzątanie, odśnieżanie.

Pytacie - odpowiadamy

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

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

Wykaz dróg powiatowych w mieście Kole:

Wykaz dróg wojewódzkich w mieście Kole:

Pozostałe to DROGI GMINNE i wewnętrzne będące w administracji 
Urzędu Miejskiego w Kole.

W marcu 2022 roku Zarządzeniem Burmistrza Nr OA.120.4.2022 
wprowadzona została Procedura obsługi osób ze szczególnymi po-
trzebami w Urzędzie Miejskim w Kole, którą nadzoruje Sekretarz 
Miasta oraz Koordynator ds. dostępności.

Od 2019 roku w Kole działa Miejska Rada Seniorów. Od wiosny 
tego roku organ ma swą siedzibę przy Starym Rynku (budynek 
Straży Miejskiej). MRS to społeczna grupa ludzi powołana po to, 
by pomagać osobom starszym w możliwie najróżniejszy sposób.

C elem wprowadzenia procedury 
jest poprawa warunków ży-

cia i funkcjonowania obywateli ze 
szczególnymi potrzebami, którzy 
są narażeni na marginalizację lub 
dyskryminację m.in. ze względu na 
niepełnosprawność lub obniżony 
poziom sprawności z powodu wieku 
czy choroby. Wprowadzane w Urzę-
dzie Miejskim w Kole na bieżąco 
rozwiązania zgodne są z prawami 
osób niepełnosprawnych, zapew-
niając im na równi z innymi obywa-
telami dostęp do różnych obiektów 
– w wymiarze  dostępności architek-
tonicznej, cyfrowej oraz informacyj-
no-komunikacyjnej.

Na podstawie merytorycznej 
ustawy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 
z późn. zm.) w urzędzie przyjęty zo-
stał Plan działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  na lata 
2022-2025. Zakłada on realizację 
szeregu zadań, m.in.: organizację 
szkoleń tematycznych, monitoro-
wanie i aktualizowanie treści za-
mieszczanych na stronie urzędowej 
pod kątem zgodności z WCAG 2.1, 
montaż na budynku odpowiednich 
piktogramów, znakowanie krawędzi 
schodów, udostępnienie tłumacza 
języka migowego. Osoby ze szcze-
gólnymi potrzebami w Urzędzie 
Miejskim zgłaszają się do Punktu 
Biura Mieszkańca, gdzie ich sprawy 
zostają przekazane pracownikom 

D yżury pełnione są w każdy pierwszy 
i trzeci wtorek miesiąca – w godz. 

12.00 – 14.00 w pomieszczeniu przy ulicy 
Stary Rynek 15 (budynek Straży Miej-
skiej) tel. 507 558 188 lub 501 627 826 
(Wiesław Czekalski – przewodniczący 
Miejskiej Rady Seniorów w Kole); e-mail: 
rada.seniorow@kolo.pl

Rada zaprasza seniorów oraz wszyst-
kich mieszkańców, niezależnie od wieku. 
Przypomnijmy, że zgodnie ze Statutem 
organ posiada inicjatywę opiniodawczo-
-doradczą, konsultacyjną, od członków 
rady oczekuje się zabierania głosu m.in. 
w sprawach profilaktyki, promocji zdro-

biura i aktywnej działalności organu. Do 
pozyskania sprzętu przyczyniła się radna 
Urszula Pękacz, która, znając potrzeby 
środowiska, apelowała do lokalnych firm 
i instytucji o przekazanie seniorom jednej 
wycofanej z użycia, ale sprawnej, drukar-
ki. Tymczasem na apel odpowiedział pre-
zes MZWiK oraz burmistrz. Doceniając 

wia, rekreacji, wypoczynku.
Na grudniowym posiedzeniu Miejska 

Rada Seniorów zajęła się m.in. uzupełnie-
niem składu, zgłaszaniem kandydatów do 
poszczególnych komisji Rady Miejskiej 
w Kole i podjęła uchwałę w sprawie przy-
znania nagrody „Najlepszy Przyjaciel Se-
niorów”. W posiedzeniu udział wzięli Bur-
mistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski 
oraz Prezes Miejskiego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole Robert 
Gajda, którzy podarowali MRS urządze-
nie wielofunkcyjne (drukarka z funkcją 
skanera i ksero) wraz z zapasem tuszu. 
Sprzęt będzie pomocny w prowadzeniu 

zaangażowanie i pracę seniorów na rzecz 
miasta i chcąc praktycznie doposażyć ich 
siedzibę, włodarz wraz z szefem spółki 
w ramach przedświątecznej niespodzianki 
(prywatnie) kupili i przekazali nowe urzą-
dzenie seniorom. MRS serdecznie podzię-
kowała za ten cenny dar, przyznając, że 
zamierza często z niego korzystać.

Urząd dostępny dla osób  
ze szczególnymi potrzebami

Miejska Rada Seniorów

Usprawnień przybywa

Zaprasza do spotkań i współdecydowania w sprawach senioralnych 

merytorycznym do dalszego rozpo-
znania. 

W lipcu br. w ramach realiza-
cji projektu pn. „Dostępność Plus 
w urzędach JST woj. wlkp.” współ-
finansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, II Osi Priorytetowej Efek-
tywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działa-
nia 2.18 Wysokiej jakości usługi ad-
ministracyjne - Gmina Miejska Koło 
otrzymała nieodpłatnie usprawnie-
nia o łącznej wartości 19 751,64 zł. 
Są wśród nich: nakładki kątowe na 
schody wraz z polami uwagi dla 
oznakowania krawędzi pierwsze-
go i ostatniego stopnia, tabliczki 
brajlowskie: na drzwi wewnętrzne 
oraz z wypukłym piktogramem do 
oznakowania drzwi zewnętrznych 
(o możliwości wejścia psa asystu-
jącego), gong alarmowy do toalety, 
system wezwania asysty, pętle in-
dukcyjne dla osób słabosłyszących 
(zestaw recepcyjny oraz przenośny), 
lupa elektroniczna, ramki do podpi-
su i koc ewakuacyjny.

Zarządzenia, plany działania 
i raporty dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Kole: https://bip.kolo.pl/
artykuly/1198/koordynator-ds-do-
stepnosci
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Forum Gospodarcze AKTYWNE Koło wraz z Burmistrzem 
Krzysztofem Witkowskim zaprosiło przedsiębiorców z naszego 
miasta i powiatu do zaprezentowania swojej działalności szero-
kiemu odbiorcy podczas II Kolskich Targów Przedsiębiorczości. 
Spotkanie było okazją do nawiązania kontaktów z pracownikami 
lub kontrahentami. 

I deą spotkania było zaznajomie-
nie mieszkańców z działalnością 

lokalnych firm – powiedział wice-
prezes Robert Gajda. Forum powstało 
w 2018 roku, jest niezobowiązującym 
zrzeszeniem chętnych przedsiębior-
ców, służącym rozmowom o obecnej 
sytuacji i przyszłości lokalnych firm, 
wspólnemu rozwiązywaniu proble-
mów, przedstawianiu potrzeb samo-
rządowi. - Jest nas kilkunastu ak-
tywnie działających, mamy szerokie 

II Kolskie Targi Przedsiębiorczości
Działają aktywnie, zapraszają w swe szeregi

wsparcie – dodał wiceprezes Gajda. 
- Zrzeszamy przedsiębiorców z Koła 
i regionu, m.in. Kościelca, Osieka, 
Powiercia. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych wstąpieniem do 
forum, współpracą, czym jest nas 
więcej, tym większy mamy wpływ 
na to, co dzieje się w naszym okręgu, 
mieście, śledźcie naszą stronę na FB, 
kontaktujcie się z nami, zapraszamy 
serdecznie.

24 lutego 2022 r. rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji 
na Ukrainę. Koło, wzorem wszystkich polskich miast, włączy-
ło się w aktywną pomoc potrzebującemu narodowi. Z jednym 
z ukraińskich miast – Ładyżynem – od 2003 roku mamy podpi-
saną umowę o partnerstwie i współpracy.

Pomagamy Ukrainie

Zamieszczamy dla Państwa zestawienie podjętych w tym czasie dzia-
łań pomocowych. 

 ` 1. Stworzono miejską bazę mieszkaniową.
 ` 2. Utworzono na stronie internetowej miasta Koła zakładkę „Pomoc dla 

Ukrainy”, gdzie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące spraw po-
mocowych, administracyjnych i organizacyjnych.

 ` 3. We współpracy ze szkołami zebrano medykamenty, które zostały prze-
wiezione do specjalnego komitetu pomocowego w Lublinie, który zajmuje się 
przekazywaniem artykułów medycznych do szpitali i wojsk obrony teryto-
rialnej.

 ` 4. Otrzymano od miasta partnerskiego Reinbek medykamenty oraz środki 
ochrony osobistej, które również zostały dostarczone do Lublina.

 ` 5. Utworzono magazyny środków pierwszej potrzeby zlokalizowane w Ra-
tuszu Miejskim oraz w budynku przy ul. Dąbskiej 40.

 ` 6. Zatrudniono tłumacza języka ukraińskiego.
 ` 7. Udzielono pomocy Merowi Ładyżyna przy transporcie z Warszawy do 

Przemyśla.
 ` 8. Pracownicy wydziału organizacyjnego na bieżąco pomagali załatwiać 

sprawy związane z opieką zdrowotną oraz innymi potrzebami.
 ` 9. Wydano 469 numerów PESEL (w tym 258 dla osób dorosłych i 211 do 

18. roku życia).
 ` 10. Przyjęto 75 dzieci do szkół podstawowych oraz 28 do przedszkoli.
 ` 11. Wysłano do miasta partnerskiego Ładyżyn transport z lekarstwami, 

środkami ochrony osobistej, żywnością i ubraniami.
 ` 12. W mieście Kole było zakwaterowane ok. 400 osób.

(Dane na dn. 18.11.2022 r.)

Podsumowanie działań na rzecz uchodźców

Wspaniałe święto piłkarskiej rodziny miało wielkie obchody z udzia-
łem prezesów, zaproszonych gości, kadry i zawodników. Ten jeden 
z najstarszych klubów piłkarskich w Polsce jest drugim domem dla 
setek młodych kolskich sportowców. Trenuje, wychowuje i kształtu-
je charaktery! Dlatego jubileusz stał się lokalnym świętem. Obchody 
100-lecia Olimpii zostały połączone z otwarciem nowego boiska pił-
karskiego ze sztuczną murawą oraz XVI Imprezą Świętojańską. 

Ó wczesny prezes Jarosław Woj-
ciechowski przedstawił historię 

klubu założonego w 1920 roku, wspo-
mniał jego założycieli i najważniejsze 
wydarzenia, które ukształtowały jego 
dzisiejszy wizerunek oraz wymienił 
znaczące sukcesy i awanse. – Jesteśmy 
trzykrotnym finalistą Pucharu Polski 
na szczeblu Konińskiego Okręgowe-
go Związku Piłki Nożnej. Zawodnik 
OLIMPII Tomasz Kos został Hono-
rowym Obywatelem Miasta Koła. 
Występy ligowe to: 3 sezony w III 
lidze, 21 sezonów w IV lidze, 33 se-
zony w A klasie i lidze okręgowej, 17 
sezonów w B klasie – wspominał pre-
zes. W klubie działają m.in. sekcje: pił-
ki ręcznej, tenisa stołowego, kolarstwa, 
boksu, szachowa, siatkarska, motocy-
klowa. Obecnie funkcjonuje 15 drużyn, 
13 młodzieżowych i 2 seniorskie. 

Spotkanie było okazją do przedsta-
wienia trenerów i drużyn; złożenia po-
dziękowań sponsorom, organizatorom, 
działaczom, trenerom, zawodnikom, 
sympatykom, rodzicom. 

Zawodnicy podziękowali władzom 
miasta za nowoczesne, pełnowymiaro-
we boisko piłkarskie (o wymiarach 95,0 
x 64,0 m, w tym płyta boiska o wymia-
rach 105,0 x 68,0 m) o nawierzchni z tra-
wy syntetycznej, jedyne tego typu na te-
renie Konińskiego Okręgu Piłki Nożnej. 
Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego ks. kanonik Eugeniusz Strzech. 
Otwarcie przebiegło niestandardowo. 
Nie było przecięcia wstęgi, tylko cel-
ne strzały do bramki. Na gwizdek, 
piłki kopnęli: Burmistrz Miasta Koła 

Miejski Klub Sportowy „Olimpia” 
świętował 100. Urodziny!

Klub z tradycjami

Krzysztof Witkowski, Dyrektor MO-
SiR Jarosław Kawka, Z-ca Burmistrza 
Lech Brzeziński, Sekretarz Powiatu 
Artur Szafrański, Grzegorz Fiałkowski 
reprezentujący Posła na Sejm Lesz-
ka Galembę, prezes Olimpii Jarosław 
Wojciechowski, przedstawiciel władz 
piłkarskich Wielkopolskiego Związku 
Piłki Nożnej Grzegorz Pietrzak.

Po symbolicznym otwarciu bo-
iska, dyrektor MOSiR Jarosław Kaw-
ka przedstawił genezę budowy boiska. 
Obecni dowiedzieli się, że zamysł zro-
dził się już w 2007 r., czyli rok przed 
utworzeniem MOSiR-u. Od 2016 r. 
obecny dyrektor Kawka rozpoczął mo-
dernizację stadionu. - W 2021 r. zo-
stało ukończone boisko piłkarskie 
ze sztuczną nawierzchnią. To jeden 
z najtaniej i najlepiej jakościowo wy-
konanych obiektów w Polsce – podsu-
mował dyrektor Jarosław Kawka. Przy-
pomnijmy, że zadanie inwestycyjne pn. 
"Przebudowa boiska na stadionie przy 
ulicy Sportowej 12 w Kole" było dwulet-
nią inwestycją realizowaną przez Gmi-
nę Miejską Koło. Wykonawcą było P.W. 
Gretasport z Dąbrowy Górniczej. War-
tość umowy na wykonanie robót budow-
lanych wyniosła 2.323.332,14 zł brutto. 
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w wysokości 1.166.600,00 zł.

Jubileusz klubu utrwali w pamięci 
pamiątkowa tablica, która została uro-
czyście odsłonięta. - Tradycje sportowe 
trzeba kultywować, doceniam pracę 
z dziećmi i młodzieżą, życzę kolejnych 
pięknych jubileuszy - powiedział bur-
mistrz Krzysztof Witkowski.
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W tym roku odbyła się 11. edycja Targów VIVA SENIORZY. To największa w Pol-
sce wystawa usług i produktów skierowanych do seniorów. Rozstrzygnięty został 
także konkurs „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2022. Wielkopolska Otwarta 
na Osoby Starsze”, w którym wyróżniony został (zgłoszony przez miasto Koło) 
pan Wiesław Czekalski. 

B urmistrz Miasta Koła 
Krzysztof Witkowski 

osobiście pogratulował Panu 
Wiesławowi Czekalskiemu, 
Wiceprezesowi Zarządu 
Stowarzyszenia Klub Se-
niora „Trzecia Zmiana” oraz 
Przewodniczącemu Miej-
skiej Rady Seniorów w Kole, 
zdobycia zaszczytnego 
wyróżnienia w Konkursie 
„Viva! Wielkopolski Senior 
– edycja 2022. Wielkopolska 
Otwarta na Osoby Starsze” 
przyznanego w uznaniu za-

Przewodniczący Rady Seniorów uhonorowany!
Seniorzy z kolskich organizacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich 

sług za skuteczne realizo-
wanie lokalnych inicjatyw 
na rzecz kultury, edukacji, 
sportu i zdrowia kolskiego 
środowiska seniorów. - Dzię-
ki Pańskiej postawie udaje 
się w naszym mieście sku-
tecznie niwelować proces 
wykluczenia społeczne-
go i problem samotności, 
a rozwijać szereg aktyw-
ności mobilizujących śro-
dowisko do wspólnych 
działań usprawniających 
funkcjonowanie seniorów – 

powiedział włodarz wręcza-
jąc dyplom okolicznościowy 
wyróżnionemu. Burmistrz 
natomiast odebrał dyplom 
dla miasta za udział w przed-
sięwzięciu.

Podczas targów senio-
rzy z kolskich organizacji 
spędzili miło czas na udzia-
le w licznych wykładach 
i zajęciach towarzyszących 
targom, które mogą się stać 
inspiracją przy organizowa-
niu praktyk dla lokalnego 
środowiska.

W ratuszu została oficjalnie podsumowana ostatnia 
akcja charytatywna Kamila Jaroszewskiego – jedno-
dniowa wyprawa rowerowa Koło-Suwałki pod hasłem 
„Z pasją po zdrowie Dominika” na rzecz 10-letniego 
Dominika Sujewicza z Koła, ucznia SP nr 3. Akcja za-
kończyła się zebraniem kwoty 4.100 zł uzyskanej z wpłat 
sponsorów za przejechane kilometry. 

Z pasją po zdrowie Dominika

P rzypomnijmy, że Kamil 
Jaroszewski z Babiaka od 

kilku lat prowadzi akcje cha-
rytatywne polegające na prze-
jechaniu na rowerze wyzna-
czonej trasy i jednoczesnym 
promowaniu zbiórki pieniędzy 
na leczenie i rehabilitację osób 
potrzebujących z naszego te-
renu. Dotychczasowe wypra-
wy dedykował Sebastianowi 
z chorobą onkologiczną, San-
drze ze stwardnieniem rozsia-
nym oraz Pawełkowi potrze-
bującemu licznych operacji 
na rekonstrukcję i wydłużenie 
nogi. Ostatnia jednodniowa 
wyprawa na 462-kilometro-
wej trasie dedykowana zosta-
ła Dominikowi Sujewiczowi 
z Koła. Chłopiec obarczony 

jest licznymi schorzeniami, 
a jego rodzice potrzebują środ-
ków finansowych do walki 
o zdrowie synka, który jest 
diagnozowany i leczony. Te-
raz niezbędne jest badanie ge-
netyczne, za które jego rodzice 
muszą zapłacić 20 tys. zł. Na 
ten cel pójdą zebrane środki. 
Informacje o chłopcu znajdu-
ją się tutaj: https://zrzutka.pl/
c5dg8r. Rodzina byłaby bar-
dzo wdzięczna za udzielenie 
wsparcia finansowego.

Kolski włodarz podczas 
konferencji podkreślił po raz 
kolejny, że zawsze będzie 
wspierał i promował akcje cha-
rytatywne Kamila ze względu 
na jego bezinteresowność i od-
danie sprawie.

Wieloletnim zwyczajem, odbyła się organizowana przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Miasta Koła nad Wartą zbiórka na rzecz odnowy historycznych i zabytko-
wych płyt nagrobnych, nagrobków i grobów nie mających już opiekunów - znajdu-
jących się na kolskich nekropoliach. 

R egularnie, od dwóch de-
kad, wolontariusze stają 

z puszkami przy bramach 
cmentarzy. Każdego roku 
spotykają się z ciepłym i życz-
liwym odzewem ze strony 
mieszkańców. W tym roku 
niemal 100 wolontariuszy ze-
brało łącznie 9 180, 05 zł. To 
więcej, niż podczas 19. zbiór-
ki. Każdy z nas może wes-
przeć ratowanie nagrobków 
dawnych kolan. Dzięki środ-
kom z kwesty ocalono przed 
zniszczeniem wiele z nich. 
Jednak nadal potrzeby w tym 
zakresie są bardzo duże. Kol-
skie nekropolie są bowiem 
niezwykłymi galeriami rzeźb, 
a przede wszystkim wyjąt-
kowymi kamiennymi kroni-

XX Kwesta Cmentarna
Pobili rekord, choć się nie ścigali…

kami naszego królewskiego 
miasta i jego mieszkańców. 

Kwesta zawsze przypo-
minać nam będzie ostatniego 
prezesa SPMK, ŚP. Grzegorza 
Mokrzyckiego.

W tym roku w ratuszu 
miało miejsce oficjalne pod-

sumowanie zbiórki. Były 
podziękowania i plany na 
kolejne przedsięwzięcia. Dat-
ki na rzecz ratowania zabyt-
kowych nekropolii można 
przekazywać stowarzyszeniu 
przez cały rok.

Z tej okazji w sali widowiskowej MDK odbył się kon-
cert okolicznościowy, podczas którego formacja mo-
gła przedstawić swoją historię oraz dokonania. 

L icznie zaproszeni go-
ście gratulowali chó-

rzystom wspaniałych osią-
gnięć i życzyli dalszych 
sukcesów oraz niesłabnącej 
miłości do śpiewu. Wyda-

Towarzystwo Śpiewaczo-
-Muzyczne „Lutnia” świętuje

Jubileusz 120-lecia istnienia formacji 

rzenie wpisało się również 
w obchody 660-lecia loka-
cji miasta i zostało objęte 
patronatem honorowym 
Burmistrza Miasta Koła 
Krzysztofa Witkowskiego.
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660-leciu lokacji miasta Koła dedykowany był tegoroczny, VIII już 
Cecyliański Przegląd Chórów. 

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole otworzyło wystawę "Cera-
mika w kratkę" inaugurującą obchody 50-lecia istnienia instytucji 
oraz 180. lat kolskiego fajansu. Autorem ekspozycji jest p. Piotr 
Śniegocki, który zgromadził ostatni okres zdobnictwa kolskiego fa-
jansu z lat 1992 - 2008 charakteryzujący się ciekawym wzornictwem 
odbiegającym od stosowanego w latach wcześniejszych - stąd jej ty-
tuł. Zachęcamy do oglądania wystawy czynnej do 21 stycznia 2023 r.

Tegoroczny Turniej wygrała Orkiestra Dęta OSP z Sompolna. Mu-
zyczne zmagania miały miejsce w Parku im. St. Moniuszki. 

W przeglądzie artystycznym 
z utworami głównie o tematyce 

religijnej i patriotycznej zaprezentowały 
się trzy formacje: będący organizatorem 
wydarzenia Chór Farny „LUTNIA” im. 
St. Moniuszki w Kole, Chór Parafial-
ny „OREMUS” z Kramska oraz Chór 

U chwałą Zarządu Głównego 
LOK nadano Muzeum Technik 

Ceramicznych w Kole Medal za Za-
sługi dla LOK. Odznaczenie odebrał 
Dyrektor instytucji Tomasz Nuszkie-
wicz. Pomiędzy MTC a LOK „Kol-
ska Starówka” od 2016 roku rozwija 
się współpraca w ramach podpisane-
go porozumienia. Dyrektor w uzna-
niu zasług wiosną tego roku uhono-
rowany został Złotym Medalem za 
Zasługi dla LOK.

Obchodzące w tym roku półwie-
cze działalności muzeum jest insty-
tucją o sprofilowanych zbiorach. Tego 

W ielu słuchaczy zechciało 
wziąć udział w tym wy-

jątkowym wydarzeniu i nacieszyć 
się brzmieniem kilku kapel: zdo-
bywcy nagrody głównej oraz Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej OSP 
z Rajska, Orkiestry Dęta OSP 
z Poddębic, Orkiestry Dętej OSP 
z Mazewa oraz występującej poza 
rywalizacją konkursową kolskiej 
Orkiestry Dętej OSP. Tegorocz-
na edycja wydarzenia zbiegła się 
z jubileuszem 120-lecia nasze-
go zespołu. Przed rozpoczęciem 
koncertu formacje przemaszero-

Podziwialiśmy muzykę chóralną

„Ceramika w kratkę” na 180-lecie 
kolskiego fajansu 

XIV Turniej Orkiestr Dętych  
o "Kryształowe Koło"

Z okazji jubileuszu lokacji

MTC obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia

Orkiestra Dęta OSP Koło obchodzi jubileusz 120-lecia istnienia 

„KANTATA” z LO im. K. Wielkiego 
w Kole. Głównym celem wydarzenia 
było popularyzowanie i pielęgnowanie 
pieśni chóralnej oraz stworzenie możli-
wości konfrontacji dorobku artystyczne-
go poszczególnych zespołów. Przegląd 
odbył się w kościele farnym.

typu specjalizacja wynika z tradycji 
historycznych miasta, jak i posiada-
nej przez muzeum kolekcji cerami-
ki. Najstarsze eksponaty – wyroby 
garncarskie i kamionkowe pochodzą 
z wykopalisk prowadzonych w Kole 
oraz jego okolicach. Przez kilkadzie-
siąt lat funkcjonowania placówka 
zgromadziła bogaty zasób fajansu 
polskiego XIX w. i XX w. 

Przez ok. dekadę dyrektorem 
MTC był obecny włodarz miasta 
Krzysztof Witkowski, będący nie 
tylko doktorem historii, ale i kusto-
szem.

wały alejką parkową i dały popis 
umiejętności we wspólnym wy-
konaniu utworu. Prezentacje oce-
niało wykwalifikowane jury, które 
doceniło i przyznało najwyższe 
wyróżnienie formacji z Sompolna. 
Drugie miejsce zajęła Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta OSP z Rajska, 
a trzecie miejsce dwie orkiestry: 
z Mazewa i Poddębic. Organiza-
torem głównym spotkania była 
Orkiestra Dęta OSP Koło a współ-
organizatorami Burmistrz Miasta 
Koła i Miejski Dom Kultury. 

Z wielkim zainteresowaniem i owacyjnym przyjęciem spotkał się V 
Kolski Dzień Seniora. Na deskach MDK wystawiony został ciekawy 
program artystyczny, a w finale spotkania Stowarzyszenie Klubu Se-
niora "Trzecia Zmiana", będące organizatorem wydarzenia, przyjęło 
wiele gratulacji i życzeń.

T rzecia Zmiana jest prężnie 
działającym na terenie naszego 

miasta stowarzyszeniem. W ramach 
klubu działa wiele rozmaitych sekcji 
zainteresowań a wszyscy członko-
wie spotykają się regularnie na wy-
kładach tematycznych. Społecznym 

V Kolski Dzień Seniora
Stowarzyszenie prężnie działa

„wykładowcą” w Klubie często bywa 
Burmistrz Miasta Koła Krzysztof 
Witkowski. Tegoroczne wydarzenie 
było współfinansowane ze środków 
otrzymanych z Urzędu Miejskiego 
w Kole w ramach działalności pożyt-
ku publicznego. 
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Tegoroczne Dni Koła zostały oficjalnie otwarte przez Burmistrza Miasta Koła 
Krzysztofa Witkowskiego oraz Dyrektora Zarządzającego Geberit Produkcja 
Sp. z o.o. Tomasza Pronina. Związane były z 2 ważnymi rocznicami – 660-le-
ciem lokacji miasta Koła przez króla Kazimierza Wielkiego oraz 60-leciem 
istnienia Fabryki Geberit w Kole. 

Dni Koła 2022 
Letnie wydarzenia muzyczne

G eberit Produkcja 
Sp. z o.o. był głów-

nym sponsorem koncertów 
gwiazd: Kasi Wilk i Kasi 
Kowalskiej. Od 2015 roku 
Ceramika Koło jest częścią 
Grupy Geberit, a kolski 
zakład jest największym 
zakładem ceramicznym. 
Organizatorem Dni Koła 
i wszystkich imprez towa-
rzyszących był Urząd Miej-
ski w Kole.

W ramach koncertu na 
scenie wystąpili: Orkiestra 
Dęta OSP w Kole, wokaliści 
z MDK w Kole, uczniowie 
Open Voice Studio, soliści 
Zespołu Tanecznego MUZA 
MDK Koło, zespół STRIC-
TO, Kasia Wilk, gwiazda 
wieczoru - Kasia Kowalska 
oraz DJ Baad. W ramach im-
prez towarzyszących miało 
miejsce Narodowe Czytanie 
„Ballad i romansów” Adama 
Mickiewicza zorganizowa-
ne przez kolską książnicę, 
odbyły się Kolskie Targi 
Przedsiębiorczości przygo-
towane przez Forum Go-
spodarcze Aktywne Koło 
i stanęło Miasteczko Stra-
żackie OSP Koło nad Wartą. 
Finałem świętowania był fe-
styn „KOŁO-KÓŁKO-KÓ-
ŁECZKO” przeprowadzony 
przez Manufakturę Piosenki 
Harcerskiej WARTAKI. 

W tym sezonie zorgani-
zowane zostały liczne wyda-
rzenia rozrywkowe:

W czerwcu odbył się 
Festival Koło Bluesa oraz 

Międzynarodowy Zlot Mo-
tocykli i Automobili. Orga-
nizatorem koncertów była 
Gmina Miejska Koło, zlotu 
IPMC Klub 240 Koło. Oba 
wydarzenia wsparli współ-
organizatorzy, liczni sponso-
rzy i przyjaciele. Na scenie 
wystąpili m.in.: HAPPY-
SAD, K.A.S.A. KRZYSZ-
TOF KASOWSKI, PÜDEL-
SI. 

Również w czerwcu 
członkowie Stowarzysze-
nia Przyjaciół Miasta Koła 
nad Wartą oraz miłośnicy 
kultywowania słowiańskich 
tradycji spotkali się na XVI 
Imprezie Świętojańskiej.

Z zaangażowaniem 
Bractwa Rycerskiego Kon-
went Świętego Piotra z Olsz-
tynka, przy wsparciu kol-
skiej grupy rekonstrukcyjnej 
Casimirus, zorganizowany 
został festyn historyczny 
z okazji 660. rocznicy lokacji 
miasta Koła „Przeżyj dzień 
w średniowieczu”. Epoko-
wą przygodę rozpoczęło 

na przedratuszowym pla-
cu odczytanie aktu lokacji 
i przekazanie przez Burmi-
strza – Namiestnikowi klu-
czy do bram miasta. Część 
turniejowa i rozrywkowa 
odbyła się na kolskich bło-
niach, z kazimierzowskim 
zamkiem w tle obozowisk 
i stanowisk rzemieślniczych. 
Turnieje i pokazy umiejętno-
ści znalazły wielu amatorów, 
dzieci próbowały sił w wal-
kach na miecze i na stanowi-
skach zręcznościowych, ry-
cerze konni kruszący kopie 
poruszyli niewieście serca. 
W obozie rycerskim można 
było spróbować epokowych 
specjałów.

W sierpniu Burmistrz 
Miasta Koła Krzysztof Wit-
kowski oraz Prezes Zarządu 
Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Kole Czesław 
Cieślak zaprosili mieszkań-
ców na Festyn „Pożegnanie 
wakacji” zorganizowany na 
placu u zbiegu ulic Kolejo-
wa-Blizna.

Dokładnie 1 października minęła 33. rocznica 
śmierci pisarki, poetki, publicystki i dramaturżki 
Stanisławy Fleszarowej–Muskat, szczególnie bli-
skiej sercu kolan, znanej m.in. z utworów „Powrót 
do miejsc nieobecnych” i „Czarny warkocz”, po-
święconych naszemu miastu. Delegacje pamiętały 
i uczciły naszą rodzimą pisarkę składając kwiaty 
pod tablicą usytuowaną na ścianie ratusza. Inicja-
torem spotkania była kolska książnica.

Nagrodzeni Statuetkami KARIATYDY w corocz-
nym konkursie konińskiego CKiS: w kategorii 
Twórca Teresa Brzoska i w kategorii Animator 
Kultury Dyrektor MDK w Kole Radomir Piorun 
otrzymali od Radnych Miejskich oraz Burmistrza 
Miasta Koła serdeczne gratulacje.

N asza pisarka pozostawiła 
ponad 700 utworów. Na 

kanwie „Czarnego warkocza” 
Dariusz Matysiak wyreżyse-
rował, w roku 30. rocznicy jej 
śmierci, sztukę teatralną pod 
tym samym tytułem. Pisarka 
wciąż jest dla nas, kolan, in-
spirująca. W ubiegłym roku 

K ierujemy słowa uzna-
nia wobec stworzenia 

pozytywnego klimatu wokół 
kolskiej sceny i otwarcie jej 
na lokalnego i ponadlokalne-
go odbiorcę oraz wdzięczność 
za inicjowanie działań kultu-
rotwórczych i inspirowanie 
środowiska do podejmowania 
artystycznych aktywności - 
usłyszał dyrektor Radomir 
Piorun. 

Kolanie pamiętają o spuściźnie 
Stanisławy Fleszarowej-Muskat

Nagrodzeni statuetką KARIATYDY

Pod tablicą na ratuszu

Radna Miejska i Dyrektor MDK

tablica pamiątkowa (w 1990 
r. ufundowana dzięki staraniu 
Haliny Grabowskiej, ówcze-
snej dyrektor MDK oraz Kol-
skiego Towarzystwa Kultu-
ralnego) została przeniesiona 
z gmachu byłej Szkoły Real-
nej (dawnej siedziby SOS-W) 
na zachodnią ścianę ratusza. 

- Wyrażamy słowa uzna-
nia za wieloletnią, systema-
tyczną pracę społeczno-ar-
tystyczną na rzecz miasta, 
pełną zaangażowania, dosko-
nałości warsztatowej, wrażli-
wości i wyobraźni bez granic 
oraz wdzięczność za pomna-
żanie dorobku kolskiej sztuki 
lokalnej – takie słowa wypo-
wiedziane zostały pod adre-
sem radnej Teresy Brzoskiej.

Dni Koła 2022 – Kasia Kowalska

Festyn historyczny
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Koło świętuje 660. rocznicę lokacji. Choć kulminacja wydarzenia przypada 
na dzień 18 lipca – czyli datę wystawienia dokumentu lokacyjnego, cała kolska 
społeczność (szkoły, instytucje, stowarzyszenia, osoby prywatne i in.) przez 
cały rok dokładała starań, by podkreślić swoją więź z miastem. Lepiej poznać 
historię lokalną i dokonania przodków. Dostrzec dobre strony i możliwości 
Koła. Wykorzystać jubileusz jako pretekst do pozytywnych działań na rzecz 
mieszkańców.

Gośćmi szczególnymi uroczystej Sesji Rady Miejskiej Koła związanej z 660. rocznicą lo-
kacji naszego grodu, byli reprezentanci miasta partnerskiego Reinbek burmistrz Björn 
Warmer, członek Komitetu Partnerstwa Miast i Przewodnicząca KulturWerkStadt Re-
inbek Sabina Ramonat oraz członek Rady Doradczej ds. Seniorów Barbara Neumann. 
Delegacja przybyła do Koła na zaproszenie Burmistrza i Rady Miejskiej, by pogłębiać 
przyjazne relacje między miastami.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Koła 

Drzewo przyjaźni na Skwerze Wolności

Dla uczczenia jubileuszu lokacji miasta 

Delegacja z Reinbek w Kole

P oczątek naszemu miastu 
dał przywilej lokacyjny 

wystawiony 18 lipca 1362 roku 
przez króla Kazimierza Wielkie-
go. Jego tekst zachował się m. in. 
w potwierdzeniu, jakie wystawi-
ła 22 września 1477 roku ówcze-
sna posiadaczka Koła, księżna 
Anna sochaczewska. Dzisiaj 
trudno jest też wskazać jedno-
znacznie genezę nazwy nasze-
go miasta. Zgodnie z jednym 
z podań nazwa miasta związana 
jest z jego położeniem w zakolu 
Warty. W myśl innej legendy, 
miastu nadano nazwę pochodzą-
cą od starożytnych zgromadzeń 
miejscowej szlachty tzw. kół. 
Ówczesne koła szlacheckie dały 
początek sejmikom kolskim. 
Jak głosi jeszcze inna legenda, 
w Kole wszystko zaczęło się od 
koła… Wóz, którym podróżo-
wał Kazimierz Wielki, w oko-
licy osady, zgubił koło. Miesz-
kańcy pomogli monarsze, który 

J ubileusz lokacji Koła był 
ważnym powodem, by za-

prosić  gości z zaprzyjaźnio-
nych miast. W związku z sytu-
acją międzynarodową, na nasze 
obchody nie przybyła delegacja 
z ukraińskiego Ładyżyn.

W krótkim programie wi-
zyty znalazło się zwiedzanie 

w podziękowaniu nadał osadzie 
prawa miejskie i nazwę…

Lepszemu poznaniu naszej 
historii służą publikacje wyda-
wane przez Urząd Miejski oraz 
stowarzyszenia i osoby pry-
watne oraz wszelkie działania 
szkół, instytucji, stowarzyszeń 
– konkursy, wykłady, działania 
artystyczne i inne formy twór-
cze. W rocznicę lokacji miała 
miejsce uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej Koła. W wyjątkowych 
chwilach obrady odbywają się 
na scenie Miejskiego Domu 
Kultury w Kole, a niecodzienny 
charakter spotkania podkreśla 
odegranie hymnu państwowego 
i hejnału miasta przez Kwintet 
Orkiestry Dętej OSP w Kole pod 
dyrekcją Krzysztofa Lityńskiego 
oraz wprowadzenie sztanda-
ru miasta.  W uroczystej Sesji 
udział wzięły osoby związane 
z samorządem dziś i dawniej, 
parlamentarzyści, prezesi, dy-

spółek – Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji oraz 
Miejskiego Zakładu Energe-
tyki Cieplnej. Goście byli pod 
dużym wrażeniem funkcjono-
wania zakładów i przebiegu 
inwestycji. Zarówno budowa 
oczyszczalni jak i kolskiej geo-
termii  wywołały długie dys-

hołdem przynależnym przod-
kom od współczesnych pokoleń, 
brzmiała: „My, Rajcy Miasta 
Koła, będąc świadomi wagi 
i znaczenia dla społeczności 
lokalnej, przypadającej w roku 
2022 rocznicy 660. lecia lokacji 
miasta na wyspie rzecznej w za-
kolu Warty, na miejscu sołectwa 
Koło pragniemy, aby fakt ów stał 
się powszechnie znanym. Rada 
Miejska Koła z szacunkiem 
i odpowiedzialnością przyj-
mując obowiązki zachowania 
i pomnażania danego nam przez 
umiłowane miasto dziedzictwa 
tradycji, kultury i historii wyraża 
w 660. rocznicę tego wydarzenia 
wdzięczność Królowi Założycie-
lowi oraz Wójtowi Henrykowi 
z Warty. Lokacja miasta, dnia 18 
lipca 1362 r., umożliwiła stwo-
rzenie organizmu miejskiego 
i stanowiła początek samorząd-
ności w Kole, której my jesteśmy 
spadkobiercami i kontynuato-
rami. Jesteśmy dumni z doko-
nań ludzi, którzy na przestrzeni 
wieków żyli i pracowali w Kole, 
wysiłkiem umysłów i rąk w co-
dziennym trudzie budując mia-
sto. Dzięki nim nasze królewskie 
miasto trwale zapisało piękne 
karty w historii naszej Ojczyzny. 
Pamiętając o zobowiązaniu ja-
kim są wspaniałe dzieje naszego 
grodu nie szczędźmy sił w wy-
siłkach na rzecz jego dalszego 
rozwoju. Starajmy się to czynić, 
zdając sobie sprawę z tego, że na-

rektorzy, kierownicy, honorowi 
obywatele i zasłużeni dla miasta 
oraz wszyscy zainteresowani 
tym otwartym wydarzeniem. 
W wystąpieniach okoliczno-
ściowych wygłoszonych przez 
Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Koła Tomasza Sobolew-
skiego, Burmistrza Miasta Koła 
Krzysztofa Witkowskiego czy 
Dyrektora Muzeum Technik Ce-
ramicznych Tomasza Nuszkie-
wicza, oprócz historii i podsu-
mowania dokonań,  podkreślone 
zostało, że miasto kształtują jego 
zacni obywatele. Wielu należy 
się wdzięczność za dokonania 
i trwały ślad na kartach historii.  

Jednogłośnie radni podjęli 
uchwałę w sprawie uczczenia 
jubileuszu 660. rocznicy lokacji 
miasta Koła. Treść dokumen-
tu, będącego podziękowaniem 
złożonym wszystkim, którzy 
pracą i zaangażowaniem przy-
czynili się do rozwoju miasta, 

kusje na temat nowoczesności 
i rozwoju naszego miasta. 

Na Skwerze Wolności wko-
pane zostało drzewo przyjaźni 
– upamiętniające 660. rocznicę 
lokacji Koła przez króla Kazi-
mierza Wielkiego. To jedyny 
w Kole platan klonolistny. 

stępne pokolenia mieszkańców 
będą tworzyły jego przyszłość.”

Uroczysta sesja była okazją 
do wręczenia wcześniej przy-
znanych tytułów honorowych 
„Zasłużony dla miasta Koła” 
wieloletniemu radnemu Flo-
rianowi Olejniczakowi, oraz 
pośmiertnie, przekazania aktu 
na ręce rodziny znakomitego le-
karza Lesława Derenia i byłego 
burmistrza Jerzego Przybylskie-
go. Miłe spotkanie zakończyły 
przemówienia gości, w których 
nie brakowało ciepła i życzliwo-
ści. Wśród podarków dla mia-
sta znalazły się m.in. medal dla 
miasta od stowarzyszenia Króla 
Kazimierza Wielkiego, którego 
jesteśmy członkiem, pozłacana 
moneta ku zasobności miasta, 
czy eksponaty ceramiczne do 
naszego muzeum. Cenną wazę 
z rodzinnych zbiorów przekazał 
ks. Prałat Janusz Ogrodowczyk, 
świętujący w tym roku 50-le-
cie kapłaństwa, wciąż sercem 
obecny w Kole. Dar poszerzy 
kolekcję Muzeum Technik Cera-
micznych.

Symboliczne podziękowa-
nia otrzymały osoby, które co-
dzienną pracą na rzecz miasta 
budują wspólnotę samorządową. 

W sesji udział wzięła prze-
bywająca w Kole 3-osobowa 
delegacja z Reinbek, na czele 
z burmistrzem miasta Björnem 
Warmerem. 
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Radni podjęli dwie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony 
dla Miasta Koła” Panu Grzegorzowi Mokrzyckiemu, wieloletniemu prezesowi 
Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą oraz Panu Ryszardowi Bo-
rysiewiczowi, Kierownikowi Klubu LOK "Kolska Starówka". O uhonorowa-
nie zacnych kolan wnioskował kolski włodarz Krzysztof Witkowski. Wnioski 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Honorową.

ŚP. Grzegorz Mokrzycki oraz Ryszard 
Borysiewicz zasłużonymi dla miasta

Dołączyli do zacnego grona

Ś p. Grzegorz Mokrzycki 
znany był z działalności 

społecznej i turystycznej. Od 
2005 roku zajmował się organi-
zacją Imprezy Świętojańskiej, 
której był pomysłodawcą (daw-
niej połączonej ze spływami 
kajakowymi). Był założycielem 
i członkiem Klubu Sportowego 
PRZYSTAŃ oraz Stowarzysze-
nia Turystyki Wodnej i Rekre-
acji PRZYSTAŃ. Był członkiem 
zarządu Wielkopolskiego To-
warzystwa Kulturalnego (dwie 
kadencje). Czynił starania, by 
miasto Koło przystąpiło do Sto-
warzyszenia Króla Kazimierza 
Wielkiego z siedzibą w Kowalu 
i aktywnie uczestniczył w jego 
działalności reprezentując stowa-
rzyszenie i miasto. Był inicjato-
rem konkursu na projekt rzeźby 
oraz zagospodarowanie mogiły 
zbiorowej ofiar barbarzyńskiego 
bombardowania pociągu na kol-
skim dworcu we wrześniu 1939 
r. Przez lata wspierał Kolskie 
Stowarzyszenie Głuchoniemych 
w Kole. Był członkiem Grupy 
Teatralnej Dariusza Matysiaka 
i występował w spektaklach na-
wiązujących do przedwojennej 
tradycji zapoczątkowanej przez 
Czesława Freudenreicha. Kwe-
stował na rzecz pozyskiwania 
środków na renowację zabyt-
kowych nagrobków. Wspierał 
lokalną działalność wydawniczą 
m.in. poprzez udział w pracach 
Komitetu Redakcyjnego Rocz-
nika Kolskiego. Był członkiem 
Społecznej Rady Kultury. Osobą 
aktywną społecznie, kreatywną, 
inicjującą liczne działania kultu-
rotwórcze. Będąc prezesem Sto-

warzyszenia Przyjaciół Miasta 
Koła nad Wartą dbał o szeroką 
działalność organizacji na rzecz 
społeczeństwa lokalnego – dzia-
łalność wydawniczą, organizacje 
konferencji naukowych i popu-
larno-naukowych, Dni Otwartej 
Wieży, kwesty cmentarne. Doce-
niając działalność mieszkańców 
miasta, wielokrotnie wnioskował 
o przyznawanie nagród dla osób 
aktywnych w obszarze kultury.

Ryszard Borysiewicz, kie-
rownik Klubu LOK „Kolska Sta-
rówka” po ukończeniu studiów 
podjął pracę zawodową i jedno-
cześnie rozpoczął działalność 
społeczną na rzecz dzieci i mło-
dzieży, pierwotnie z Kolskiej Sta-
rówki, gdyż w tym rejonie miesz-
kał przeszło 20 lat i znał tutejsze 
problemy środowiskowe. W 1994 
roku zorganizował pierwotnie 
Radę Mieszkańców oraz Radę 
ds. Rodziny w tej części miasta, 
a następnie Powiatowy Klub 
Młodzieżowy LOK „Kolska Sta-
rówka” w Kole. Z jego inicjatywy 
powstał i funkcjonował przez 
ponad 10 lat Klub Emerytów 
i Rencistów. Podczas wyjazdów 
artystycznych z Zespołem Ludo-
wym „Grzegorzewianki” (jako 
skrzypek) na koncerty zagranicz-
ne w latach 2004 – 2013 do wielu 
krajów Europy promował Koło, 
prezentował flagę miejską. Za-
prosił do współpracy z Klubem 
Zygmunta Chajzera. Byli prezesi 
PZPN Michał Listkiewicz i Zbi-
gniew Boniek przyjęli honorowe 
członkostwo Klubu. W 2004 r. 
został nazwany przez „Przegląd 
Koniński” „Człowiekiem Ćwier-
ćwiecza”. Przez 30 lat, społecz-

nie, wsparty pomocą przyjaciół, 
organizował dla dzieci i młodzie-
ży m.in.: obozy wypoczynkowe, 
„wakacje pod chmurami” w Ae-
roklubie, wycieczki turystyczno-
-krajoznawcze, wyjazdy do Te-
atru Animacji, rajdy rowerowe, 
wyprawy edukacyjne, zawody 
latawców, zawody dwuboju spor-
towo/obronnego LOK, wyprawy 
do Sejmu, Senatu, spotkania ze 
św. MIKOŁAJEM, kuligi sa-
neczkowe, zbiórki żywności. 
Współpracuje z Muzeum Tech-
nik Ceramicznych w zakresie 
edukacji młodzieży w temacie 
propagowania wiedzy historycz-
nej dotyczącej miasta i ojczyzny. 
Został uhonorowany m.in: Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, Brązo-
wym i srebrnym medalem „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju”, 
Medalem – Krzyż „Za Wybitne 
Zasługi Dla LOK”, Brązowym, 
srebrnym i złotym medalem „Za 
Zasługi dla LOK”, Odznaką „Za 
Zasługi dla Woj. Wielkopolskie-
go”, Brązowym, srebrnym i zło-
tym medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. Natomiast Klub 
LOK „Kolska Starówka”, który 
zorganizował, i którym kieruje 
od 28 maja 2002 roku, uzyskał 
wyróżnienia: Najlepszy Klub 
Młodzieżowy w Wielkopolsce, 
Przyjaciel Dziecka, Optimus Ho-
minum, Medal „Za Zasługi dla 
LOK”, Mistrz Powiatu Kolskie-
go. Obecnie „Kolska Starówka” 
zaliczana jest do jednego z naj-
lepszych tego typu klubów mło-
dzieżowych w Kraju (źródło ZW 
LOK w Poznaniu i LOK Koło) 
czym promuje, rozwija i ubogaca 
Koło.

Przy pełnej sali, z licznymi owacjami, przebiegł 
Koncert Orkiestry Dętej OSP Koło, którego or-
ganizatorem był Burmistrz Miasta Koła Krzysz-
tof Witkowski oraz Stowarzyszenie OSP w Kole. 

Koncert Jubileuszowy  
Orkiestry Dętej OSP w Kole

Jerzy Budka odebrał tytuł Zasłużony dla Miasta 
Koła

W yjątkowe wydarze-
nie było okazją do 

świętowania trzech ważnych 
jubileuszy: 660. rocznicy lo-
kacji miasta Koła, 150-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kole oraz 120-lecia Orkie-
stry Dętej OSP w Kole. Na 
hali MOSiR, u boku naszej 
formacji, wystąpił wokalista 
Sławek Uniatowski.  

Koncert był okazją do 
podziękowania i pogratu-
lowania orkiestrze za jej 
działalność i wkład w życie 
kulturalne miasta. Zosta-
ły wręczone odznaczenia 
Związku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej RP, formacja 
podziękowała sponsorom 
i osobom zawsze jej przy-
chylnym, a długoletni pre-
zes Jerzy Budka odebrał 
tytuł Zasłużony dla Miasta 
Koła.

P. Jerzy Budka od 2003 
roku pełni funkcję Preze-
sa Zarządu Orkiestry Dętej 
OSP. Jest zaangażowany 
w rozwój formacji. Za jego 
kadencji podniósł się zna-

cząco poziom muzyczny 
orkiestry, która osiąga spek-
takularne sukcesy na festi-
walach, konkursach oraz 
turniejach w kraju i za grani-
cą, godnie reprezentuje mia-
sto, uczestniczy we wszyst-
kich ważnych wydarzeniach 
lokalnych, koncertuje dla 
mieszkańców. W czerwcu 
2021 r. na walnym zebraniu 
Orkiestry Dętej OSP w Kole 
zrezygnował z pełnienia 
funkcji Prezesa oddając pa-
łeczkę młodszym druhom, 
pozostając członkiem zarzą-
du na stanowisku wicepreze-
sa. Za działalność społeczną 
został odznaczony Złotym 
Medalem Za Zasługi dla Po-
żarnictwa i Honorowym Me-
dalem im. Bolesława Cho-
micza, Medalem za Zasługi 
dla Rolnictwa, Medalem im. 
St. Mikołajczyka, Medalem 
za Zasługi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz 
Srebrnym Krzyżem Zasługi 
za działalność kulturalną na-
danym przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego.

Z kolską orkiestrą wystąpił Sławek Uniatowski R. Borysiewicz ŚP. G. Mokrzycki
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Korespondencję należy kierować 
na adres: Urząd Miejski w Kole, 
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

mojemiastokolo

kolo.pl_

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

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
i Spraw Lokalowych

Zakres działalności komórek 
Urzędu Miejskiego

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

Do zakresu działania Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami 
i Spraw Lokalowych należy:

 ` 1) Nadzór nad zasobami mieszka-
niowymi Gminy:

 ` a) przygotowywanie projektów 
umów z administratorami/zarządcami 
mieszkaniowych zasobów Gminy,

 ` b) przygotowywanie propozycji 
zmian wysokości czynszu najmu za lo-
kale wchodzące w skład mieszkaniowe-
go zasobu Gminy,

 ` c) przygotowywanie projektu wie-
loletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy,

 ` d) prowadzenie i aktualizacja wyka-
zu budynków mieszkaniowego zasobu 
Gminy.

 ` 2) Realizacja spraw związanych 
z najmem lokali, w tym:

 ` a) przyjmowanie i rejestracja wnio-
sków o przydział lokalu z zasobów 
Gminy,

 ` b) przygotowywanie materiałów do 

sporządzania projektów rocznych wy-
kazów osób kwalifikujących się do wy-
najmu lokali mieszkalnych i socjalnych,

 ` c) współudział i obsługa Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej,

 ` d) prowadzenie i aktualizacja wyka-
zów osób uprawnionych do otrzymania 
komunalnego lokalu mieszkalnego, so-
cjalnego i pomieszczenia tymczasowe-
go,

 ` e) przygotowywanie projektu zasad 
wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gmi-
ny Miejskiej Koło.

 ` 3)  Reprezentowanie interesów Gmi-
ny we Wspólnotach Mieszkaniowych:

 ` a) udział w zebraniach Wspólnot 
Mieszkaniowych,

 ` b) planowanie kosztów utrzymania 
zasobów Gminy zgodnie z posiadanymi 
udziałami we Wspólnotach Mieszka-
niowych,

 ` c) współpraca z Zarządcami i Zarzą-
dami Wspólnot Mieszkaniowych.

 ` 4) Prowadzenie spraw z zakresu go-
spodarki nieruchomościami:

 ` a) tworzenie zasobów nieruchomo-
ści Gminy Miejskiej Koło oraz gospo-
darowanie tymi zasobami,

 ` b) sprzedaż nieruchomości gmin-
nych,

 ` c) oddanie nieruchomości w użytko-
wanie wieczyste,

 ` d) zamiana nieruchomości,
 ` e) nabycie nieruchomości,
 ` f) przekazywanie nieruchomości 

w trwały zarząd, użytkowanie wieczy-
ste, dzierżawę,

 ` g) ustanawianie służebności,
 ` h) wyrażenie zgody na czasowe zaję-

cie nieruchomości,
 ` i) podziały nieruchomości,
 ` j) ustalanie opłat za użytkowanie 

wieczyste i trwały zarząd,
 ` k) przeprowadzanie przetargów na 

sprzedaż nieruchomości,
 ` l) ustalanie opłat adiacenckich,
 ` m) prowadzenie postępowania zwią-

zanego z wykonywaniem prawa pier-
wokupu.

 ` 5) Prowadzenie spraw z zakresu 
ustawy o własności lokali:

 ` a) sprzedaż lokali użytkowych,
 ` b) sprzedaż lokali mieszkalnych.
 ` 6) Prowadzenie spraw z zakresu 

ustawy Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne w tym rozgraniczenia nierucho-
mości.

 ` 7) Prowadzenie spraw związanych 
z nadawaniem nazw ulicom, placom 
oraz ich numeracji porządkowej.

 ` 8) Prowadzenie spraw wynikających 
z ustawy z zakresu przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego w prawo 
własności.

 ` 9) Prowadzenie spraw związanych 
z inwentaryzacją mienia komunalnego.

 ` 10) Realizacja zadań i przygotowy-
wanie informacji związanych ze stanem 
mienia komunalnego.

 ` 11) Przygotowywanie wniosków 
w postępowaniu sądowym o założenie, 
zmianę treści lub zamknięcie księgi 
wieczystej dla nieruchomości w związ-
ku z zawieranymi transakcjami i pro-
wadzonym i postępowaniami.

Naczelnik Wydziału
Dorota Wilk

I piętro, pokój nr 110
tel.: (63) 262 75 30

e-mail: mienie.komunalne@kolo.pl 

Zastępca Naczelnika 
Renata Kwiręg

I piętro, pokój nr 113
tel.: (63)  26 27 571

e-mail: mieszkania@kolo.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw  
Lokalowych znajduje się w gmachu przy ulicy Mickiewicza 12

Grafik dyżurów radnych (04.01.2023 - 21.06.2023):

Dyżury będą pełnione w każdą środę w godz. 15.00 - 17.00 w sali 104 
Ratusza Miejskiego, ul. Stary Rynek 1. 

Data Imię i nazwisko radnego

04.01.2023 Król Adrian

11.01.2023 Kuty Sebastian

18.01.2023 Lewicka Ewa

01.02.2023 Musiałek Halina

08.02.2023 Obiała Wanda

15.02.2023 Pękacz Urszula

01.03.2023 Piasecki Michał

08.03.2023 Sobolewski Tomasz

15.03.2023 Sokołowska Maria

22.03.2023 Szafrański Artur

05.04.2023 Tomczyk Jarosław

12.04.2023 Baryła Ewa

19.04.2023 Brzeg Sławomir

03.05.2023 Brzoska Teresa

10.05.2023 Budny Mariusz

17.05.2023 Cesarz Andrzej

24.05.2023 Cesarz Robert

07.06.2023 Gibaszek Grzegorz

14.06.2023 Hanefeld Mariusz

21.06.2023 Janiak Marcin

DYŻURY R ADNYCH


