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Koło finalizuje wielkie marzenie
Umowa z wykonawcą odwiertu geotermalnego podpisana!

Dzień 24 listopada 2021 r. zapisze się na kartach historii naszego mia-
sta jako data rozpoczęcia finalnych prac prowadzących do uruchomie-
nia kolskiej geotermii. Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej  
Sp. z o.o. Przemysław Stasiak oraz Prezes Zarządu Exalo Drilling S.A. 
Marcin Gawroński i Wiceprezes Oliwer Koszowski, w obecności Zgroma-
dzenia Wspólników - Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa Witkowskiego, 
podpisali Umowę na wykonanie odwiertu geotermalnego Koło GT-2.

F inalizujemy marzenie, 
którego początki sięgają 

1996 roku, możemy być dum-
ni jako miasto, że będziemy 
wykorzystywać energię geo-
termalną - powiedział Bur-
mistrz Miasta Koła Krzysztof 
Witkowski. W postępowaniu 
pn.: Wykonanie odwiertu geo-
termalnego Koło GT-2 zlokali-
zowanego w Kole wybrana zo-
stała oferta Exalo Drilling S.A. 
z ceną brutto 21.707.870,25 zł. 
W ramach umowy zostanie 
wywiercony otwór i przepro-
wadzony szereg badań hydro-
geologicznych, geofizycznych 
i laboratoryjnych oraz opra-
cowanie dokumentacji wiert-
niczej, a działania te trwać 
będą – zgodnie z założeniami 
- 315 dni. Przypomnijmy, że 

wykonanie pierwszego otwo-
ru kosztowało ponad 23 mln 
zł, z czego 22 mln 150 tys. zł. 
wynosiła dotacja z NFOŚi-
GW. Spółka MZEC podpi-
sała Umowę z NFOŚiGW na 
dofinansowanie pozostałej 
części inwestycji (tj. budowy 
ciepłowni wraz z drugim od-
wiertem oraz budowę rurocią-
gu geotermalnego). Kwota do-
finansowania to 15.095.620,86 
zł netto natomiast wartość ca-
łej inwestycji to 37.274.065,26 
zł brutto, brakująca kwota zo-
stanie uzupełniona pożyczką 
z NFOŚiGW oraz ze środków 
własnych spółki. 

- Podpisanie umowy na 
wykonanie drugiego odwier-
tu Koło GT-2, który będzie 
służył jako część dubletu 

geotermalnego, jest ukoro-
nowaniem naszych wielolet-
nich starań o uruchomienie 
kolskiej geotermii – powie-
dział prezes Przemysław Sta-
siak. – Wchodzimy w energię 
geotermalną, po 45 latach 
działania systemu ciepłow-
niczego opartego na węglu, 
rozpoczniemy wykorzysty-
wanie energii odnawialnej 
z wnętrza ziemi. Zmniej-
szymy emisję dwutlenku 
węgla i poprawimy jakość 
powietrza w mieście, ponie-
waż drastycznie ograniczy-
my zużycie węgla. Przyszłe 
funkcjonowanie spółki opie-
ramy na dwóch filarach: 
produkcji ciepła z geotermii 
i rozbudowie sieci ciepłow-
niczej. 

Prezes Zarządu Marcin 
Gawroński zapewnił, że od-
wiert wykonają fachowcy: 
Mamy doświadczenie, zaj-
mujemy się odwiertami od 
70 lat. „Zapuszczamy” się 3 
km pod powierzchnię ziemi. 
W Kole jest szansa na bar-
dzo dobre parametry. Jedno 
jest pewne - będziecie mieć 
zieloną energię,  niezależną 
od kaprysów aury, a inwe-
stycja będzie służyć miesz-
kańcom przez lata. 

- Koło przechodzi zmia-
nę cywilizacyjną, bo tak 
należy określić przejście od 
węgla do geotermii – pod-
sumował kolski włodarz. - 
To duży skok, otwierający 
przed miastem przyszłe dro-
gi rozwoju, jak produkcja 

prądu, turystyka. Dziękuję 
Przemysławowi Stasiakowi 
- prezesowi spółki i całemu 
zespołowi za wytrwałe i pro-
fesjonale dążenie do celu. 
Mamy nadzieję na stabili-
zację cen ciepła. Dążymy ku 
samodzielności energetycz-
nej miasta, co w najbliższych 
latach będzie decydowało 
o jego prężnym rozwoju. 

Mieszkańcy są na bieżą-
co informowani o postępach 
i roli inwestycji. Dlatego po 
raz kolejny wraz z Biuletynem 
przekazujemy broszurę infor-
macyjną wydaną przez spółkę 
MZEC.
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Sport i rekreacja stanowią ważny element życia naszego miasta, dlatego miejsc 
sprzyjających poprawie kondycji fizycznej przybywa!

Na terenach zielonych w rejonie ul. Wojciechowskiego, tuż za siedzibą kolskiego 
Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną, powstaje pierwszy plac zabaw przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych.

Trwa budowa bloku komunalnego przy ulicy 
Kajki. Gmina Miejska Koło otrzymała na to za-
danie bezzwrotne wsparcie z programu Fundusz 
Inwestycji Lokalnych na kwotę 1,5 mln zł. 

Zakończyła się przebudowa boiska na stadionie. 
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wyso-
kości 1.166.600,00 zł. 

Z przyjemnością infor-
mujemy Państwa, że 

na terenie przyległym do 
Dziennego Domu Senior+ 
powstaje ogólnodostępna 
siłownia zewnętrza - ko-
lejna w mieście, ale wy-
jątkowa ze względu na 
szczególną lokalizację. 
Umiejscowienie jej przy 

N a pięknie zagospodaro-
wanym placu, otoczo-

nym zielenią i wyłożonym 
bezpiecznym podłożem, 
znajdzie się karuzela integra-
cyjna, trampolina, huśtawki, 
piaskownica i inne urządze-
nia, gwarantujące doskonałą 
zabawę naszym milusińskim. 
Powstanie także ścieżka sen-
soryczna. Plac zabaw pozwoli 
na integrację środowiskową 
dzieci w przyjaznym im oto-
czeniu, wśród odpowiednio 
dostosowanych urządzeń za-
bawowych.

Umowa na 159.900 zł 
brutto została zawarta z fir-

D wukondygnacyjny wie-
lorodzinny budynek 

mieszkalny przy ul. Kajki 
wraz z zagospodarowaniem 
działki i z miejscami postojo-
wymi będzie uzupełnieniem 
istniejącej pierzei w zabudo-
wie śródmiejskiej. Zgodnie 
z projektem, blok będzie miał 
16 mieszkań. Zlokalizowane 
na parterze będą odpowied-
nie dla osób niepełnospraw-
nych.

Z adanie inwestycyjne pn. 
"Przebudowa boiska na 

stadionie przy ulicy Sporto-
wej 12 w Kole" było dwulet-
nią inwestycją realizowaną 
przez Gminę Miejską Koło. 
Wykonawcą było P.W. Gre-
tasport z Dąbrowy Górniczej. 
Na zadanie zaplanowano 
kwotę: 2.477.023 zł.. Teraz 
młode talenty piłkarskie 
będą rywalizować na no-
woczesnym, pełnowymia-
rowym boisku piłkarskim 
o nawierzchni z trawy syn-
tetycznej, jedynym tego 

Ogólnodostępna siłownia  
za Domem Seniora

Integracyjny plac zabaw dla dzieci Będzie więcej mieszkań

Obiekt gotowy do użytku

Koło stawia na rekreację 

Pierwszy taki w Kole Dla kolskich rodzin

Dla obecnych i przyszłych talentów piłkarskich!

instytucji wspierającej se-
niorów sprawia, że będzie 
sprzyjać integracji środo-
wiskowej.  Choć nie jest 
dedykowana żadnej grupie 
wiekowej i każdy może 
z niej korzystać, zapewne 
osoby starsze znajdą tam 
miłe towarzystwo rówie-
śników. W godzinach po-

mą KERRIA Piórkowski S. J. 
Budowa prawdopodobnie za-
kończy się jeszcze w tym roku, 

a wiosną nasze dzieci będą 
mogły korzystać z obiektu.

- Lokalne potrzeby 
mieszkaniowe wymagają tej 
i następnych, podobnych in-
westycji, dlatego cieszę się, że 
w nowym roku zamieszkają 
tam kolskie rodziny – przy-
znał Burmistrz Miasta Koła 
Krzysztof Witkowski. – Mia-
sto planuje już budowę kolej-
nych bloków komunalnych.

Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji przypada na 
IV kwartał 2022 r.

typu na terenie Konińskie-
go Okręgu Piłki Nożnej. 
Zadanie w 2021 r. wsparł 
powiat kolski kwotą 150 
tys. zł.

- Celem inwestycji było 
nadanie obiektowi właści-
wych funkcji użytkowych, 
przebudowane boisko speł-
nia wszystkie wymogi bez-
pieczeństwa niezbędne do 
organizacji zawodów, oby 
ułatwiło rozwijanie talen-
tów sportowych - powie-
dział burmistrz Krzysztof 
Witkowski.

Powstaje PSZOK

P rojekt „Budowa Punk-
tu Selektywnej Zbiór-

ki Odpadów Komunalnych 
dla Gminy Miejskiej Koło” 
w ramach działania 2.2 Go-
spodarka odpadami komu-
nalnymi oś priorytetowa II 
Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klima-
tu Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020 uzyskał 
dofinansowanie z NFOŚi-
GW w kwocie 1.341.521,00 
zł. Całkowity koszt re-
alizacji zadania wynosi 
1.998.000,00 zł. Wykonawcą 
jest PPHU MISZBUD z sie-
dzibą w Przybyłowie. Inwe-
stycja przebiega w systemie 

zaprojektuj i wybuduj. Do-
kumentacja projektowa jest 
już gotowa, pozwolenie na 
budowę wydane, rozpoczęły 
się prace budowlane, które, 
zgodnie z umową, powin-
ny się zakończyć 1 czerwca 
2022 r.

- Celem zadania jest 
zmniejszenie ilości odpa-
dów komunalnych pod-
legających składowaniu 
poprzez racjonalizację 
systemu gospodarki od-
padami, w szczególności 
poprzez zapewnienie wła-
ściwej infrastruktury do 
zagospodarowania odpa-
dów, a realizacja wpłynie 
na poprawę warunków 

ekologicznych i ekonomicz-
nych Koła. Pożądanym 
efektem jest również wy-
prowadzenie składowiska 
z osiedla Płaszczyzna na 
obrzeża miasta – powie-
dział burmistrz Krzysztof 
Witkowski.

PSZOK powstaje na tere-
nie dwóch działek miejskich 
przy ul. Zakładowej. Tam 
będą zbierane i magazyno-
wane odpady komunalne 
z Koła, które będą przeka-
zywane zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami 
do ponownego użycia, re-
cyklingu i odzysku innymi 
metodami oraz prowadzone 
będą działania edukacyjne.

W fazie realizacji jest zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”. Na placu budowy trwają prace 
ziemne, dokonano już wycinki fragmentu lasu pod inwestycję. 

Będzie to kolejna, wielka inwestycja w mieście…

południowych, czyli po za-
kończeniu pracy DDS+, do 
siłowni prowadzić będzie 
osobna furtka.

Wykonawcą robót jest 
WIMED Sp. o.o. Sp. k. 
Koszt zadania to 49.815 zł 
brutto. Siłownia powstanie 
jeszcze w tym roku.
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Burmistrz przeciw  
podnoszeniu opłat  
za odbiór śmieci

Ulica Boguszyniecka  
w budowie

Drodzy Mieszkańcy J ak wielokrotnie pod-
kreślałem, do tej pory 

zmuszony byłem propo-
nować Radzie Miejskiej 
podwyżki opłat za odbiór 
odpadów komunalnych 
w każdym przypadku, gdy 
system się nie bilansował, 
gdyż na dopłatę z budże-
tu nie pozwalało prawo. 
Jednakże ostatnia nowe-
lizacja ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku 
w gminach wprowadziła 
przepis, który takie dopła-
ty z budżetu miasta umoż-
liwia i stąd wzięła się moja 
propozycja do radnych, 
aby nie podwyższać opłat 
dla mieszkańców i różnice 
pokryć z budżetu miasta, 

D o niedawna ta droga 
gruntowa, wyłożona 

w części płytami betono-
wymi, stwarzała utrud-
nienia mieszkańcom tego 
rejonu miasta. W ubiegłym 
miesiącu zakończyły się 
prace związane z budową 
kanalizacji deszczowej. 
Obecnie budowana jest 
jezdnia, powstają zjazdy, 
chodniki i utwierdzone 

W dniu 23 listopada 
2021 roku minęły trzy 
lata od kiedy sprawuję 
zaszczytny urząd Burmi-
strza Miasta Koła. 

W tym czasie udało 
się pozyskać ponad 29 
mln złotych na inwesty-
cje w Naszym mieście. 
Trwają dwie najważniej-
sze i najkosztowniejsze, 
a więc przebudowa i mo-
dernizacja oczyszczalni 
ścieków dla aglomeracji 
Koło oraz budowa kol-
skiej ciepłowni geoter-
malnej. Ta druga inwe-
stycja wprowadzi Koło 
na nowe tory rozwoju 
i obniży koszty sprze-
dawanej mieszkańcom 
energii cieplnej.

Wybudowaliśmy już 
cztery drogi (Staffa, 

Burmistrz Miasta Koła przedłożył Radzie Miej-
skiej projekt uchwały umożliwiającej dopłatę 
z budżetu miasta do systemu gospodarowania 
odpadami – dzięki której w przyszłym roku 
dla mieszkańców nie wzrośnie opłata za odbiór 
śmieci. Chociaż w taki sposób można pomóc 
mieszkańcom, obarczonym stale rosnącymi ce-
nami towarów i usług.

Trwa budowa ulicy Boguszynieckiej. Koszt za-
dania opiewa na kwotę 790.495,92 zł.

ponieważ w tym roku bu-
dżet miasta na to pozwala. 
Jeśli sytuacja w przyszłym 
roku będzie trudniejsza, 
może się zdarzyć, że oprócz 
dopłat z budżetu będzie 
niewielka podwyżka opłat 
za śmieci – powiedział 
Krzysztof Witkowski, bur-
mistrz miasta Koła.

Opinie Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska oraz Komisji 
Budżetu i Finansów były 
pozytywne, choć nie zabra-
kło dyskusji i różnic przed 
ich wypracowaniem. Rada 
przyjęła projekt uchwały 
w tej sprawie stosunkiem 
głosów: 14 osób za, 5 prze-
ciwnych i 1 wstrzymujący.

pobocza. Nawierzchnię 
stanowić będzie kostka 
betonowa brukowa. Wyko-
nawcą robót jest MK Stel-
la, a przewidywany termin 
realizacji to koniec grudnia 
br.

Ten 245-metrowy odci-
nek drogi poprawi dojazd 
do posesji naszym miesz-
kańcom i usprawni komu-
nikację w tym rejonie.

Szymborskiej, Grodzka 
i Wiatraczna), dwie ko-
lejne są w realizacji (Bo-
guszyniecka i Przesmyk) 
i kolejne w najbliższych 
planach (Różana – wnio-
sek o dofinansowanie już 
złożony, Kręta, Struga, 
Jaśminowa, Energetycz-
na, Asnyka i Krokuso-
wa). Budujemy blok ko-
munalny i w planach są 
kolejne, budujemy Punkt 
Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, 
rozbudowujemy Żłobek 
Miejski, aby mógł pomie-
ścić jeszcze raz taką licz-
bę Naszych milusińskich. 
Ponadto realizujemy wie-
le mniejszych inwestycji 
(drogi wewnętrzne, par-
kingi, siłownie i place 
zabaw).

Niebawem przystąpi-
my również do budowy 
boiska przy Szkole Pod-
stawowej nr 5 oraz rewi-
talizacji boiska przy ulicy 
Buczka. Niedawno odda-
liśmy pełnowymiarowe 
boisko ze sztuczną mura-
wą na terenie MOSiR.

Ważną dla mnie spra-
wą są miejsca rekreacji. 
Trwa budowa skweru 
przy Szkole Podstawowej 
nr 1, a w planach jest re-
witalizacja Parku 600-le-
cia. Sukcesywnie doko-
nujemy konserwacji ruin 
zamku, aby w przyszłości 
przystosować zamek do 
zwiedzania.

Krok po kroku realizu-
ję swój program wyborczy. 
Miasto zmienia swe obli-
cze ku lepszej przyszłości. 
Jako samorząd tej kaden-
cji nie tracimy czasu. Wraz 
ze wspierającymi mnie 
osobami chcemy zdziałać 
jak najwięcej. W tym miej-
scu chciałbym im wszyst-
kim podziękować. 

Najważniejszym jest 
działać wspólnie dla do-
bra miasta, wspierać się 
nawzajem i dążyć do jego 
rozwoju.

Z wyrazami szacunku

/-/ Dr Krzysztof Witkowski
Burmistrz Miasta Koła

Uchwała podjęta niejednogłośnie

Inwestycji drogowych przybywa

Ulica Przesmyk będzie mieć kanalizację  
i oświetlenie

W ybudowany zosta-
nie odcinek drogi 

gminnej klasy D (dojaz-

Dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 
513.078,84 zł wsparta jest inwestycja pn.: „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Całkowita wartość zadania 
wynosi 1.100.818,68 zł

dowej) o długości 244 m 
z włączeniem w istniejącą 
drogę powiatową - ulicę 

Ks. S. Opałki. W ramach 
tej inwestycji powstanie 
kanalizacja deszczowa, 
oświetlenie drogowe i ka-
nał technologiczny. 

Inwestycja zwiększy 
bezpieczeństwo w tym re-
jonie (powstanie chodnik 
i ścieżka pieszo-rowerowa), 
polepszy komunikację, 
pozwoli skutecznie odpro-
wadzać wody deszczowe 
z nawierzchni a przede 
wszystkim wesprze roz-
wój ekonomiczny tej części 
miasta.

Rozpoczęła się kolejna inwestycja drogowa w Kole
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Radny Miejski Adrian Król zaprasza mieszkańców Koła (zamieszkujących domy 
jednorodzinne) do udziału w konkursie, w którym do wygrania będzie 120-litro-
wy „żółty” pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów. Konkurs będzie polegał 
na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na trzy pytania dotyczące segregacji od-
padów. Konkurs przebiega pod patronatem Burmistrza Miasta Koła Krzysztofa 
Witkowskiego.

Wyznaczona Uchwałą Nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 
2004 r. strefa płatnego parkowania, choć niezmienna obszarowo, obejmuje coraz 
więcej ulic, na których należy uiścić opłatę za pozostawienie pojazdu.  

Bądź EKO MIESZKAŃCEM KOŁA

Nowe parkomaty w ramach SPP

Ekologiczny konkurs

Pobór opłat za parkowanie wzdłuż ul. Sienkiewicza

Segreguję odpady, więc 
wiem, że te przypisane 

do żółtego pojemnika by-
wają niekiedy lekkie, co 
powoduje, że przygotowa-
ne do odbioru worki roz-
wiewa wiatr zanieczysz-
czając miasto. A wszyscy 
marzymy o tym, by Koło 
było czyste. Dlatego wpa-
dłem na pomysł połącze-
nia dwóch ważnych spraw 
– ufundowania trzem 
mieszkańcom po 1 po-
jemniku „żółtym” a przy 
okazji promowania ekolo-
gii i ochrony środowiska 
– powiedział radny Adrian 
Król.

Konkurs rozpocznie 
się 3 stycznia 2022 roku 
wraz z publikacją pierw-
szego posta konkursowego 
na fanpage’u Urzędu Miej-

O becnie obowiązu-
je znowelizowana 

Uchwała z 2017 r. W ra-
mach SPP aktualnie opłaty 
pobierane są w rejonie par-
kingu przed Urzędem Skar-
bowym (wjazd i wyjazd na 
ul. Prusa), ul. Bąkowskiego, 
Zegarowej, Niezłomnych, 
fragm. ulic: Toruńskiej, 
Wojciechowskiego, Zielonej, 
20-Stycznia, Garncarskiej, 
Broniewskiego. W najbliż-
szym czasie pobieranie opłat 
obejmie miejsca parkingowe 
położone przy ul. Sienkie-
wicza: zatoki parkingowe 
między rondem Sybiraków 
a Komendą Powiatową Po-
licji oraz po drugiej stronie 

minu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie 
Gminy Miejskiej Koło oraz 
zasad segregacji odpadów. 
Ankietę należy przesłać na 
adres: promocja@kolo.pl 
w dniach 3-14 stycznia 
2022 r. Ze względu na sy-
tuację epidemiczną nie 
przewiduje się osobiste-
go dostarczania ankiet do 
Urzędu. Organizator ufun-
duje pojemniki do segrega-
cji trzem uczestnikom, któ-
rzy udzielą prawidłowych 
odpowiedzi. Zwycięzców 
wyłoni Komisja Konkurso-
wa powołana przez Orga-
nizatora. Odbiór Nagrody 
odbędzie się w Urzędzie 
Miejskim, po uprzednim 
ustaleniu terminu.

Szczegóły znajdą się 
w Regulaminie.

nowego roku.  Kiedy to do-
kładnie nastąpi, przeczy-
tacie na miejskiej stronie 
www.kolo.pl

skiego Koło, dostępnego 
na platformie Facebook® 
pod adresem https:// ht-
tps://www.facebook.com/
MOJ EM I A STOKOL O. 
Jego koniec nastąpi dnia 
14 stycznia 2022 roku. 
Uczestnikiem Konkursu 
może zostać wyłącznie 
osoba, która jest zameldo-
wana i mieszka w Kole, 
regularnie wnosi opłatę za 
wywóz nieczystości, zapo-
znała się z Regulaminem 
Konkursowym i go w peł-
ni akceptuje. Regulamin 
zostanie zamieszczony na 
stronie www.kolo.pl w ba-
nerze: konkurs „Bądź EKO 
MIESZKAŃCEM KOŁA”.

Zadanie konkursowe 
polega na wypełnieniu 
ankiety zawierającej trzy 
pytania z zakresu Regula-

parking przed Centrum Han-
dlowym „Euro”. Zostały tam 
już tam zamontowane dwa 
parkomaty. 

Strefę wprowadzono, by 
dzięki większej rotacji po-
jazdów zniwelować deficyt 
miejsc postojowych w cen-
trum miasta, i w dalszym 
ciągu jej funkcjonowanie 
opiera się na tej podstawie. 

Należy zaznaczyć, że 
zgodnie z umową część do-
chodów ze Strefy Płatnego 
Parkowania z dróg powiato-
wych przekazywana jest do 
Powiatu Kolskiego.  

Opłaty wzdłuż ulicy 
Sienkiewicza na wskazanym 
odcinku będą pobierane od 

Korespondencję należy kierować 
na adres: Urząd Miejski w Kole, 
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
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Po Parku 600-lecia, przyszedł czas na Park Mo-
niuszki – informujemy, że stanie tam miejska 
toaleta.

Stwarzające problemy techniczne najstarsze par-
komaty w Kole – przy ul. Bąkowskiego, Zegarowej 
i Prusa – zostały zastąpione nowymi.

C zęsto słyszymy od miesz-
kańców miasta opinie na 

temat zbyt małej dostępności 
do toalet publicznych. W mia-
rę możliwości finansowych, 
stan ten ulegnie zmianie. 
Jeszcze w tym roku w Parku 
Moniuszki (w rejonie Poczty) 
stanie toaleta technicznie zbli-
żona do tej przy stadionie. To 
bardzo dobra lokalizacja, nie 
tylko ze względu na bliskość 
do centrum miasta. Przede 

Z kolei zlokalizowa-
ne w innych częściach 

miasta parkomaty, które nie 
przyjmowały nowego bilonu, 
zostały przeprogramowane. 
Jedynie urządzenie przy ul. 
20 Stycznia jest nieczynne, ale 
w najbliższym czasie zostanie 
naprawione. 

Osobom korzystającym 
z SPP przypominamy, że 
w Kole funkcjonuje także 
mobilny sposób uiszczania 
opłat za korzystanie z miejsc 
postojowych objętych strefą. 
Używając osobistego telefonu 
(po zainstalowaniu bezpłatnej 
aplikacji moBilet) kierowca 

Tym razem w Parku Moniuszki

Metoda płatności zależy  
od kierowcy

W takim miejscu jest konieczna

Problemy techniczne z parkomatami rozwiązane

wszystkim wpisuje się w prze-
znaczenie tego terenu. Obok 
powstaje skwer z fontanną, 
który wraz z parkiem, placem 
zabaw i siłownią zewnętrzną 
stanowić będzie duży obszar 
rekreacyjny dla całych rodzin. 
Toaleta w takim miejscu jest 
konieczna.

Za projekt i wykonanie 
odpowiedzialna jest firma WC 
Serwis Łódź. Kwota zadania 
to 158.670 zł brutto.

płaci za realny czas parkowa-
nia. Forma mobilna jest bardzo 
wygodna, znika problem braku 
drobnych pieniędzy, parkowa-
nie przebiega szybciej, w razie 
potrzeby można przedłużyć 
czas postoju z każdego miej-
sca, w którym przebywamy, 
bez konieczności powrotu do 
pojazdu i parkomatu. Aplika-
cję moBilet możemy wykorzy-
stywać nie tylko w Kole, ale 
w prawie 70 miastach w Pol-
sce, w tym prawie wszystkich 
dużych metropoliach.

Wybór metody płatności 
zależy wyłącznie od kierowcy.


