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TYTUŁ ZADANI A

Przebudowa ronda "LEGO"

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BRUKOWEJ NA ULICY MORELOWEJ OS.DOBRSKIE

' Miasto Ognia ' - WARSZTATY-POKAZYKONCERTY

OPI S

Cel: poprawa bezpieczeństwa i wyglądu ronda, które prowadzi do centrum miasta - Rynek,
kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, Muzeum Miasta Uzasadnienie: dbajmy o dobry
wizerunek miasta

Projekt ma na celu wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki brukowej. W wyniku w/w
robót z pewnością poprawiłby się wygląd ulicy, co w dużej mierze przełożyłoby się na poprawę
samopoczucia mieszkańców. Osoby starsze, niepełnosprawne ( będące mieszkańcami ulicy )
czy małe dzieci mogłyby w pełni bezpiecznie korzystać, z części do tego przeznaczonych, ze
spacerów czy zabaw.
Celem będzie edukacja i odkrywanie talentów artystycznych, terapia dla młodzieży, osób
niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zniesienie barier, które decydują o
marginalizacji uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, zachęcenie mieszkańców do udziału w
wydarzeniach kulturalnych. Ciekawe spędzenie czasu wolnego i poszerzenie oferty kulturalnej.
Integracja tych środowisk ma również na celu ukształtowanie pozytywnego wizerunku osoby
niepełnosprawnej z różnymi dysfunkcjami. Działanie będzie bazowało przede wszystkim na
pracy warsztatowej. Odbędzie się instruktażowy pokaz warsztatowy technik żonglerki i
kuglarstwa. Podczas każdego dnia warsztatów dostępny będzie catering dla uczestników i
instruktorów. Całość działań warsztatowych zakończy parada ulicami miasta oraz spektakle
ogniowe z uczestnikami warsztatów pt. „Miasto Ognia ” w Parku Miejskim im. Konstytucji 3 Maja,
Os. Wyzwolenia i Zdrojkach Lewych, oraz skwerach miasta z udziałem Tureckiej Grupy Tancerzy
Ognia oraz grup gościnnych. Planowane są koncerty , oraz inne atrakcje . Kontynuacją projektu
będą zajęcia z nowymi członkami grupy i kolejne spektakle. MIASTO OGNIA - to już drugi raz
organizowane wydarzenie , ubiegła edycja przyniosła duże zainteresowanie wśród
mieszkańców , dlatego też chcemy kontynuować tą inicjatywę . Ze względu na brak środków w
poprzedniej edycji nie mogliśmy stworzyć tego czego chcieliśmy , lecz teraz gdy budżet
obywatelski istnieje możemy zrobić z tego imprezę na skale powiatu .
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Letnia scena "amfiteatr"

Budowa edukacyjnego placu zabaw na
Skwerze Podgrodzie przy dużym parku

Nowa wykładzina w kinie TUR

Sieć koszów na psie odchody

Celem jest stworzenie miejsca gdzie mogliby występować lokalni oraz przyjezdni artyści na
świeżym powietrzu wśród przyrody . Oprócz sceny w MDK Turek nie posiada innego miejsca
gdzie mogłyby odzywać się rożnego rodzaju eventy w sezonie letnim.

Wykonanie placu zabaw z elementami edukacyjnymi dla dzieci w wieku od 3 do ok 12 lat.
Proponowane elementy zabawowe będą oryginalne i niepowtarzalne w stosunku do innych
placów zabaw w mieście. Proponuje się m.in.: 1. duży zestaw zabawowy umożliwiający
jednoczesną zabawę dla kilkunastu dzieci w wieku 3-12 lat (wieże, zjeżdżalnie, podesty, tunele)
2. karuzela obrotowa na sprężynach 3. domek obserwacyjny 4. huśtawki (orle gniazdo +
tradycyjna podwójna) 5. zestaw elementów edukacyjnych np.: - zestaw do porozumiewania się
na odległość - tablice (zegar, liczymy, liczydło, alfabet Braila, cymbałki) 6. nawierzchnia
syntetyczna (nie piasek!) 7. stojak na rowery z zestawem naprawczym Proponuje się
wkomponować elementy placu zabaw w przestrzeń zieloną Skweru (w miejscu, gdzie obecnie
znajdują się krzewy) oraz niezagospodarowana część zachodnio -północna Skweru) Projekt jest
konieczny do realizacji ponieważ: 1. miejski plac zabaw w dużym parku nie spełnia swojej roli jest mały, wyeksploatowany a ponadto duża ilość ptaków zakładających tam gniazda i
brudzących wokół skutecznie zniechęca rodziców do korzystania z tej formy wypoczynku z
dziećmi, 2. pozwoli zagospodarować i uatrakcyjnić niewykorzystany potencjał Skweru
Podgrodzie 3. Skwer Podgrodzie posiada już elementy małej architektury (ławki, kosze) które
doskonale uzupełnią planowane przedsięwzięcie 4. będzie to doskonała propozycja,
uzupełniająca wypoczynek w dużym parku 5. zaproponowane urządzenia i rozwiązania są
atrakcyjne i innowacyjne

Potrzeba wymiany wykładziny spowodowana jest zabrudzeniem i zniszczeniem obecnie
znajdującej się na sali kinowej. Nowa wykładzina poprawi estetykę i uprzyjemni wizualne
pierwsze wrażenia po wejściu do sali kinowej naszego stylowego kina. Poprawi wygląd kina w
którym odbywają się nie tylko seanse filmowe, ale też spotkania z mieszkańcami.

Głównym celem realizacji działania jest zlikwidowanie problemu psich odchodów z pasów
zieleni obok dróg i chodników, chodników, trawników i ścieżek w parkach. Kolejnym celem jest
stworzenie sieci koszów na terenie m. Turek. Stan i wygląd chodników, szczególnie po okresie
jesienno-zimowym pozostawia wiele do życzenia - mówiąc wprost chodniki i trawniki usłane są
nierozłożonymi psimi odchodami, które nie tylko brzydko wyglądają, ale również wydają brzydkie
zapachy. Nieduża ilość koszów na ulicach sprzyja temu zjawisku, tym bardziej że nie są one
zaopatrzone w pojemniki na torebki na psie odchody. Powyższe czynniki wskazują na silną
potrzebę zbudowania w mieście sieci koszów z pojemnikami na torebki do psich odchodów.
Uważam że warto zrealizować mój projekt, dlatego że chodniki, trawniki i parki są naszym
wspólnym dobrem, o które wspólnie powinniśmy dbać. Powinniśmy dbać o czystość na ulicach,
zarówno ze względów estetycznych, jak i ze względu na ochronę środowiska. Koszt budowy sieci
koszów jest relatywnie niski i co najważniejsze jednorazowy - planowane w projekcie 50 koszów w
zupełności wystarczy na długie lata. Jedynym kosztem będzie uzupełnianie pojemników w
torebki, jednak i to jest relatywnie niskim kosztem.
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Stoliki szachowe w parkach miejskich

Turkowskie Centrum Aktywności - FIT
PARK i STREET WORKOUT PARK

Zakup pojazdu historycznego z II wojny
światowej marki Dodge WC-51

Głównym celem realizacji zadania jest zapewnienie miejsca integracji i rozrywki na łonie natury,
ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, emerytów. Integracja polegająca na stworzeniu
miejsc do wspólnych spotkań, rozmów i gier nie tylko między seniorami, a także mi ędzy
dziadkami czy rodzicami a wnukami czy dziećmi. Innym celem jest zainspirowanie mieszkańców
m. Turek do wychodzenia z domów i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Na potrzebę
realizacji powyższego zadania wskazuje brak miejsc, w których seniorzy mogli by integrować się
aktywnie spędzając czas. Podobne "stoliki szachowe" powstały w wielu miastach w Polsce
(najbliższy przykład: Konin), osoby starsze (często z wnukami) często z nich korzystają. Stworzenie
kilku takich miejsc spotkań dla seniorów, jest ważnym krokiem w kierunku ich aktywizacji i
"wyciągnięcia" z domów. Na razie proponowane jest stworzenie tylko 10 takich miejsc integracji,
pomoże to sprawdzić (i potwierdzić) budowę kolejnych, podobnych obiektów na terenie
miasta. Takie stoliki można wykorzystywać przez następne kilka czy kilkanaście lat i po zakupie nie
będą generowały już żadnych kosztów.
Turkowskie Centrum Aktywności to park urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych na
świeżym powietrzu na podłożu piaskowym obliczony na około 30 osób trenujących
równocześnie. Turkowskie Centrum Aktywności to ogólnodostępne miejsce do ćwiczeń typu
street workout i fitness uprawianych w Turku przez coraz większe rzesze ludzi. Przykładowo plac
może być złożony z: 2 drabinki poziome, 2 drabinki pionowe, 1 pary poręczy równoległych
niskich, 1 pary poręczy równoległych wysokich, 2 pary kół gimnastycznych, 1 liny do wspinania, 5
drążków poziomych na różnych wysokościach montażu, 2 ławeczki do brzuszków, 2 urządzenia
typu wioślarz, 2 urządzenia typu orbitrek, 2 urządzenia typu biegacz, 1 urządzenie typu wyciąg
górny, 1 urządzenie typu wyciskanie siedząc, 1 urządzenie typu wahadło, 1 urządzenie typu
twister. W społeczeństwie, także naszym lokalnym, umacnia się "moda" na uprawianie różnych
aktywności fizycznych - niestety w dalszym ciągu w mieście nie ma odpowiednio dużo
różnorodnych urządzeń, które pomogłyby w rozwoju aktywnych fizyczni e mieszkańców m. Turek.
Wybudowanie proponowanego parku urządzeń (tym bardziej w proponowanej lokalizacji)
pozwoli na wykonywanie różnorodnych ćwiczeń, np. w przerwie podczas biegania po Parku.
Celem realizacji zadania jest budowa oraz dalszy rozwój zdrowego, sprawnego fizycznie
społeczeństwa. Kolejnym głównym celem jest promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
Celem projektu jest uatrakcyjnienie obchodów świąt państwowych . Stowarzyszenie Automobil
Klub Turek , które zajmuje się również rekonstrukcjami historycznymi mogłoby wraz ze wszystkimi
mieszkańcami wykorzystywać ten pojazd podczas takich imprez . Rekonstrukcje historyczne są
bardzo popularne w innych miastach i bardzo dobrze odbierane przez publiczność . Młodych
ludzi uczą historii w ciekawy i atrakcyjny sposób, kształtują postawy obywatelskie a starszym
przypominają , uczą patriotyzmu . Każda taka rekonst rukcja żeby była atrakcyjna musi zawierać
jak najwięcej prawdziwych eksponatów : mundury , pojazdy , broń , przedmioty itp. Zakup
takiego pojazdu jest jak najbardziej uzasadniony do takiego typu działalności . Stowarzyszenie
Automobil Klub Turek , które ma już w swoich zbiorach wiele eksponatów : pojazdy , mundury ,
broń, meble i wiele innych , planuje stworzenie muzeum w mieście Turku. W takim muzeum
właśnie znalazłby miejsce nowy eksponat czyli pojazd Dodge WC-51. Wspieranie różnych imprez
w naszym mieście , współpraca ze szkołami podczas upamiętniania różnych wydarzeń
historycznych to jak najbardziej nasz cel.
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Stanowisko czytelnicze dla osób z
problemami widzenia w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Turku

Wykonanie projektu prac geologicznych
dla otworów geotermalnych wraz z
analizą.

Siłownia w plenerze z modernizacją
placu zabaw dla dzieci

Głównym celem projektu jest stworzenie równych szans dla osób niedowidzących i niewidomych
w dostępie do informacji drukowanej i elektronicznej poprzez wyposażenie biblioteki miejskiej w
specjalistyczne urządzenia. Kolejnym celem jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego,
wrażliwego i otwartego na potrzeby osób niepełnosprawnych. Obecnie w naszym mieście
osoby niedowidzące nie mają możliwości skorzystania z zasobów bibliotecznych na terenie
Turku, gdyż nie jest ona przystosowana do ich potrzeb. Na terenie Turku funkcjonuje koło
Polskiego Związku Niewidomych, który zrzesza ok. 100 osób. Osoby te nie są w stanie
samodzielnie przeczytać książki, gazety, tekstu na ekranie komputera. Mają problem z
wypełnieniem formularzy niezbędnych np. do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Z
ich perspektywy te banalnie proste dla widzących czynności urastają do rangi problemu, z
którym same nie potrafią sobie poradzić. Mój projekt zakłada wyposażenie biblioteki w
specjalnie przystosowane stanowisko do pracy z tekstem dla osób niedowidzących i
niewidomych. W jego skład wchodziłyby: stacjonarny powiększalnik tekstu, z dużym np. 24calowym ekranem, stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie,
urządzenie lektorskie (zamieniające bezpośrednio tekst drukowany na mowę) oraz przenośne
urządzenie do odczytu książki mówionej. Stacjonarny powiększalnik tekstu to urządzenie, które
pozwoli osobie niedowidzącej na wyświetlenie tekstu w dużym powiększeniu. Po położeniu
gazety, książki, pisma z urzędu na dołączonym stoliku będzie można wyświetlić go na ekranie
monitora w powiększeniu sięgającym nawet 72 razy. Stanowisko komputerowe wyposażone w
program udźwiękawiający i powiększający, specjalistyczną klawiaturę z powiększonymi literami
oraz program do rozpoznawania tekstów skanowanych pozwoli przejrzeć zasoby Internetu,
napisać maila lub dowolne pismo korzystając z funkcji powiększenia, pełnego udźwiękowienia
lub obu jednocześnie, ale również skanowania książek i zapisywania ich w pamięci k omputera.
Dzięki urządzeniu lektorskiemu osoba całkowicie niewidoma będzie mogła w szybki sposób
odsłuchać tekst z książki lub gazety na miejscu, a dzięki mobilnemu urządzeniu do odczytu książki
również w domu.
Wykonanie projektu prac geologicznych dla otworów geotermalnych wraz z analizą
wykorzystania głębokich otworów Turek 1 i Turek 2. Wykorzystanie wód termalnych dla poprawy
jakości życia mieszkańców, obniżenia kosztów ogrzewania, ochrony środowiska poprawy j akości
powietrza, utworzenia nowych miejsc pracy, podniesienia atrakcyjności turystycznej i
rekreacyjnej miasta, do celów leczniczych i zdrowotnych.
Zadanie polega na wybudowaniu siłowni plenerowej na istniejącym placu osiedlowym sportu i
rekreacji oraz modernizacji istniejącego placu zabaw dla dzieci, który wskutek wieloletniego
funkcjonowania urządzenia zamontowane uległy zniszczeniu. Siłownia znajdująca się obok
placu zabaw nie jest usytuowana przypadkowo. Ma zachęcić rodziców do intensywnego
spędzania czasu podczas pobytu z dziećmi. Kiedy dzieci zajęte są zabawą na
zmodernizowanym placu zabaw, dorośli zamiast siedzieć na ławce mogą zadbać o swoją
sylwetkę i kondycje fizyczna na siłowni plenerowej obserwując swoje pociechy aby zabawa
przebiegała bezpiecznie. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych dostępnych za darmo
niemalże w każdej chwili sprawia że aktywna nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu powinna
stać się naturalną potrzebą spędzenia wolnego czasu a także miejscem integracji mieszkańców
osiedla. Zrealizowanie w.w projektu da mieszkańcom impuls i mo żliwość do zmiany stylu życia na
zdrowszy. Lokalizacja osiedlowego placu sportu i rekreacji na Osiedlu Zdrojki znajduje się na
trasie z miasta do lasu i właśnie tą trasę pokonuje wielu mieszkańców naszego miasta, biegając
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lub uprawiając nordic walking, byłaby to możliwość urozmaicenia swojego treningu korzystając
z siłowni plenerowej.
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WYŁOŻENIE KOSTKĄ BRUKOWĄ
OSIEDLOWYCH CIĄGÓW
KOMUNIKACYJNYCH

modernizacja i rozbudowa elementów
monitoringu miejskiego w obrębie
Osiedla Wyzwolenia

AKTYWNIE NA WYZWOLENIA MODERNIZACJA PLACU ZABAW I
BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ

WYŁOŻENIE KOSTKA BRUKOWĄ W/W CHODNIKÓW WPŁYNIE NA WYGLĄD I ESTETYKĘ MIASTA ORAZ
ZAPEWNI BEZPIECZEŃSTWO OSOBOM STARSZYM I MŁODSZYM UCZĘSZCZAJĄCYM DO KOŚCIOŁA
ŚW. BARBARY. POPĘKANE STARE PŁYTKI, POWYŁUPYWANE OBRZEŻA UTRUDNIAJĄ ŻYCIE MATKOM
SPACERUJĄCYM Z WÓZKAMI I MAŁYMI DZIEĆMI. DUŻO RODZICÓW PROWADZA, TYMI
CHODNIKAMI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 5, RÓWNIEŻ MŁODZIEŻ KORZYSTA Z TYCH CIĄGÓW
KOMUNIKACYJNYCH IDĄC DO GIMNAZJUM NR 1. W/W CHODNIKI UMIESZCZONE SĄ NA
MAPKACH GEODEZYJNYCH JAKO KOMUNIKACJA WEWNĄTRZOSIEDLOWA I KORZYSTAJĄ Z NIEJ
MIESZKAŃCY OŚ. WYZWOLENIA. POW I KARD. WYSZYŃSKIEGO ZMIERZAJĄCE W STRONĘ
PRZYCHODNI LEKARSKICH, DO CIĄGU SKLEPÓW PRZY 650-LECIA, NA ZIELENIAK I IDĄC DO
"STAREGO MIASTA" CHODNIKI SĄ BARDZO WYEKSPLOATOWANE I ZNISZCZONE PRZEZ
MIESZKAŃCÓW INNYCH BLOKÓW I WYMIANA NAWIERZCHNI JEST KONIECZNA. HASŁO:
"BEZPIECZNIE OD NAJMŁODSZYCH DO NAJSTARSZYCH"
Zadanie ma na celu wymianę istniejących 3 szt. (bloki nr 2,3 i 13) oraz montaż nowych 3 szt.
kamer (bloki nr 6,9, i 19) na Osiedlu Wyzwolenia w Turku. Nowe kamery miały by być
nowoczesnymi ,szybkoobrotowymi urządzeniami w technologii IP o dużych rozdzielczościach i
możliwości dużych przybliżeń optycznych. Takie parametry sprawiają że urządzenia takie
idealnie nadają się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób l ub
pojazdów. Również w warunkach nocnych. Wykonanie tego zadania w znaczący sposób
poprawi bezpieczeństwo oraz wykrywalność ewentualnych przestępstw(kradzieże, zniszczenie
mienia czy przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu) w obrębie Osiedla Wyzwolenia. Będzie służyć
przede wszystkim jako swoisty „straszak” i w ten sposób poprawi poczucie bezpieczeństwa oraz
komfort życia mieszkańcom osiedla oraz pozostałym mieszkańcom Turku.
Projekt zakłada utworzenie bazy rekreacyjno - sportowej zapewniającej przestrzeń do
aktywnego spędzania czasu, w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. W ramach projektu
powstanie aktywny plac zabaw oraz przestrzeń do integracji wielopokoleniowej w postaci
siłowni plenerowej. Modernizacja placu zabaw będzie obejmowała: 1) zakup urządzeń
rekreacyjno-sportowych - zestaw aktywnych i nowoczesnych urządzeń, 2) wykonanie
bezpiecznej nawierzchni piaskowej (umiejscowiona w korycie, odizolowana od ziemi
agrowłókniną), 3)zakup infrastruktury ,,około" rekreacyjnej w postaci: ławek z oparciami, koszy
na śmieci, stojaków na rowery, stolika szachowego, regulaminu placu zabaw, 4) zakup i
nasadzenia drzew i krzewów. Instalacja siłowni plenerowej obejmowała będzie zakup i montaż
stacji do ćwiczeń. Siłownia składałaby się z 9 urządzeń pojedynczych (orbitrek, biegacz, wioślarz,
rower, wyciąg górny, prasa nożna, pedałki 2 pary z ławką, krzesło do wyciskania, steper).
Proponowane urządzenia są proste w obsłudze, a wykonywane z ich pomocą ćwiczenia dość
łatwe, dlatego mogłyby on służyć dzieciom, młodzieży i rodzinom, a także seniorom. Wszystkie
urządzenia będą posiadały tablice informacyjne umieszczone przy każdym elemencie ćwiczeń.
Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej, strefy
wypoczynku dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to projekt nastawiony na
propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Turku. Równie ważna j est integracja
mieszkańców, rozwijanie zainteresowań sportowych, poprawa aktywności i kondycji fizycznej
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oraz budowanie poczucia tożsamości środowiska lokalnego. Mamy nadzieję, że będzie to
wspaniała alternatywa dla spędzania czasu w domu: przed komputerem albo telewizorem.
Osiedle Wyzwoleni to największe osiedle mieszkaniowe na terenie Turku. Przeważa tu zabudowa
wielorodzinna ,,blokowisko”. Osiedle postrzegane jest jako sypialnia miasta, bez dostępu do
ośrodków kultury, z ubogim zapleczem rekreacyjno-sportowym. Zaprojektowane działania
odpowiadają na realne potrzeby dzieci, młodzieży, a także dorosłych mieszkańców, których
życie związane jest z OSIEDLEM WYZWOLENIA i jego sympatykami. Realizacja projektu wpłynie na
poprawę jakości życia mieszkańców, ale rów nież na poprawę estetyki i funkcjonalności
przestrzeni publicznej, a tym samym zwiększenie atrakcyjności i polepszenie wizerunku całego
miasta.
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Remont zadaszenia trybun i budowa
ciągów komunikacyjnych na Stadionie
1000-lecia

Turek Zaczytany – spotkania autorskie z
polskimi literatami

Budowa placu zabaw przy ul.
Dworcowej.

W ramach projektu proponuje się: 1) modernizację (remont) obecnego zadaszenia trybun (o
wymiarach ok. 20x8m) 2) budowę pieszego ciągu komunikacyjnego od wejścia głównego do
trybun (zlokalizowanych zarówno po stronie wschodniej jak i zachodniej płyty boiska głównego)
(ok. 600m.kw.) Cele przedsięwzięcia: 1) poprawa infrastruktury Stadionu 1000-lecia 2) poprawa
komfortu osób korzystających z obiektu, 3) zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z
obiektu
„Turek Zaczytany – spotkania autorskie z polskimi literatami” to cykl spotkań autorskich z polskimi
znanymi reportażystami, dziennikarzami i pozostałymi literatami. Spotkania będą odbywać się
raz w miesiącu w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, z wyłączeniem lipca i sierpnia. W
ramach każdego spotkania biblioteka będzie nabywać egzemplarze pozycji książkowych,
których dotyczyć będzie spotkanie. W mieście Turek brakuje regularnych spotkań z poczytnymi,
interesującymi i ambitnymi autorami polskiej literatury. Uważam, że realizacja zadania da
możliwość spotkania się mieszkańców Turku z interesującymi i inspirującymi literatami oraz
przyczyni się do promocji czytelnictwa w naszym mieście. Inicjatywa ta będzie również promocją
miasta Turek wśród czytelników całego regionu konińskiego.
Budowa placu zabaw w proponowanej lokalizacji będzie spełnieniem postulatów wielu
mieszkańców z tego rejonu miasta. W obrębie ulic: Dworcowa, Torowa, Kasztanowa, Dębowa,
Brzozowa do dnia dzisiejszego brakuje ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Dzieci,
przebywając na świeżym powietrzu, korzystają nie tylko z wielu sprzętów, ale przede wszystkim
mają okazję do spotkań z rówieśnikami. Zalety placu zabaw Place zabaw spełniają wiele bardzo
ważnych funkcji: •
są na świeżym powietrzu, • są świetnym pomysłem na spędzanie czasu
wolnego •
sprawiają dzieciom wiele radości • zachęcają do aktywności fizycznej, która jest
niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni •
stwarzają okazję
do treningu umiejętności społecznych – dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i
kreatywności. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśników, a także nawiązywania
relacji. Przy okazji mogą doświadczyć wielu uczuć, nie tylko pozytywnych, ale też negatywnych.
•
sprzyjają pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu
potrzebnych bodźców •
dzieci uczą się kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i
koordynację oraz planowanie swoich ruchów •
stwarzają okazję do pozytywnego
spożytkowania dziecięcej energii. Nadmienić należy że w obecnym roku (2017) zlecone zostało
wykonanie dokumentacji dla placu zabaw w podanej lokalizacji co daje podstawę do realizacji
projektu w 2018 roku
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SKWER ZIELENIEC
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POŁOŻENIE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI NA
BOISKU SPORTOWYM (SZTUCZNA TRAWA)
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SIŁOWNIA PLENEROWA W PARKU
MIEJSKIM im. ŻERMINY SKŁADKOWSKIEJ W
TURKU

MODERNIZACJA MONITORINGU W
CENTRUM MIASTA Z WYKORZYSTANIEM
TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ

RENOWACJA KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ
PRZY ULICY 3-go MAJA W TURKU

INICJATYWA MIESZKAŃCÓW KTÓRZY WYKONALI CZĘŚĆ NASADZEŃ ZIELENI. DUŻE
ZAPOTRZEBOWANIE NA STWORZENIE MIEJSCA ODPOCZYNKU DLA OSÓB STARSZYCH I MATEK Z
DZIEĆMI.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW GRY, ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO OBIEKTU SPORTOWEGO,
POPRAWA ESTETYKI MIASTA.

Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku, uatrakcyjnienie miejsca spotkań i
wypoczynku wszystkich użytkowników parku, ułatwienie nawiązywania i utrwalania kontaktów
interpersonalnych. Siłownia zewnętrzna dostępna będzie dla każdego chętnego (dzieci i dorośli,
w tym osoby z niepełnosprawnością). Poprzez aktywność fizyczną użytkownicy mogą kondycję i
koordynację ruchową. Taka forma ruchu na świeżym powietrzu sprzyja relaksowi i wypoczynkowi,
ułatwia nawiązanie i utrwalenie kontaktów międzyludzkich. Korzystanie z siłowni plenerowej ma
pozytywne oddziaływanie rehabilitacyjne, przy odpowiednio dobranych ćwiczeniach. Siłownia
zewnętrzna, usytuowana w pobliżu placu zabaw, daje możliwość bezpiecznego korzystania z
aktywnego wypoczynku całej rodzinie. Siłownia plenerowa stanowić może atrakcyjne i
bezpieczne miejsce rekreacyjne, gdzie użytkownicy mogą bawić się, odpoczywać, rozwijać
sprawność fizyczną oraz poprawiać kondycję poprzez proponowane ćwiczenia wykonywane na
profesjonalnych przyrządach.
Modernizacja istniejącego już monitoringu miejskiego oraz jego dalsza systematyczna
rozbudowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Nowoczesny i kompleksowy
monitoring to realny wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie ładu i porządku w
przestrzeni publicznej. Dotychczasowy monitoring miejski jest przestarzały nie spełnia swej roli,
zapis jest bardzo nieczytelny lub w ogóle niemożliwy. Nowoczesny monitoring, z zastosowaniem
technologii światłowodowej, przyczyni się do przeciwdziałania aktom wandalizmu, zmniejszenie
przestępczości, gromadzenia materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i
wykroczeń oraz do kontrolowania ruchu ulicznego. Lokalizacja kamer jest zgodna z "Mapą
zagrożeń i bezpieczeństwa", która powstała na debacie społecznej organizowanej przez Policję
w Turku. To mieszkańcy zgłaszali miejsca uznane za zagrażające i niebezpieczne ze szczególnym
uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszych. Dobrze zorganizowany monitoring stanowi
podstawę prewencji, przyczyni się do przeciwdziałania zachowaniom społecznie
nieakceptowalnym oraz do zwalczania działań niezgodnych z prawem.
Ochrona przed zniszczeniem kapliczki przydrożnej, przywrócenie wartości historycznych i
poprawa otoczenia. Wykonanie remontu kapliczki wpłynie znacząco na poprawę zachowania
dziedzictwa kulturowego i historycznego. Kapliczka stanowi część historii naszego miasta, jest
symbolem kultu religijnego od wielu pokoleń. Stanowi również ważne miejsce podczas obrzędów
religijnych np. Boże Ciało. Poprawa stanu technicznego przyczyni się do zabezpieczenia
kapliczki przed zniszczeniem, dla zwiększenia atrakcyjności i po prawy estetyki. Dbałość o
przydrożną kapliczkę stanowi niezwykle ważny aspekt społeczny. Dotychczas mieszkańcy
wykonywali drobne prace naprawcze, ale są one niewystarczające. Obecnie niezbędne jest
oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, rekonstrukcje polichromii, stabilizacja figury, usunięcie
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starych, łuszczących się farb, zabezpieczenie przed wilgocią oraz uporządkowanie terenu wokół
kapliczki, tj. wymiana zniszczonego ogrodzenia, ułożenie kostki granitowej oraz podświetlenie
kapliczki. Konieczne jest również umieszczenie tablicy informacyjnej. Dbałość o dziedzictwo
narodowe jest obowiązkiem współczesnego pokolenia, a remont starej kapliczki, która stanowi
znaczącą wartość kulturową, przyczyni się również do poprawy wizerunku miasta i korzystnie
wpłynie na jego estetykę.
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MODERNIZACJA i ROZBUDOWA PLACU
ZABAW OSiR

BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 5 W TURKU

Pracownia edukacji przyszłości

Ośrodek Sportu i Rekreacji jak sama nazwa wskazuje jest terenem gdzie można uprawiać różne
formy aktywności fizycznej, rozrywki, zabaw oraz odpoczynku. Celem zadania jest modernizacja i
usprawnienie będących w złym stanie technicznym elementów, składających się na
wyposażenie placu zabaw. Ponadto rozbudowa o nowe elementy zabawowo -edukacyjne. W
wyniku przeprowadzonej inwestycji w znacznym stopniu podniesie się atrakcyjność OSiR-u, który
stanie się idealnym miejscem rodzinnych wypraw, rozrywki i zabawy. Dzieci przebywając na
świeżym powietrzu, nie tylko bawią się z wykorzystaniem dostępnych urządzeń zabawowych ale
co jest bardzo istotne mają też okazję do spotkań z rówieśnikami. Place zabaw spełniają wiele
funkcji. Dzieci uczą się tam współpracy, współzawodnictwa i kreatywności. Na placach zabaw
dzieci zaczynają kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację oraz planowanie
własnych ruchów. Dobrze wyposażone place zabaw sprawiają wiele radości dzieciom a
rodzicom pozwalają wypocząć na świeżym powietrzu. Place zabaw są aktywną alternatywą do
spożytkowania dziecięcej energii.
Proponujemy utworzenie zadaszonej wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej numer 5.
Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowi impuls do rozwoju i
promowania turystyki rowerowej. Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności sportowej i
fizycznej najmłodszych mieszkańców naszego miasta, a także poprawi dostępność szkoły dla
rowerzystów, którzy będą mogli właściwie zabezpieczyć jednoślady przed niekorzystnym i
warunkami atmosferycznymi. Obecnie szkoła nie ma zadaszonego miejsca dla rowerów, a
istniejące stojaki nie pozwalają bezpieczne przechować rowerów podczas zajęć szkolnych,
szczególnie podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Uczniowie, rodzice oraz
nauczyciele dojeżdżający do szkół rowerami często przypinają je do ogrodzenia, barierek przy
schodach czy słupów. Tak pozostawiony rower jest narażony na oddziaływanie warunków
atmosferycznych i jest łatwym łupem dla złodziei. Dzięki projektowi możliwe będzie wykonanie
prac projektowych oraz zakup i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami u-kształtnymi
pojedynczymi lub szeregowymi umożliwiającymi właściwe przypięcie roweru. Dzięki programowi:
1. zwiększy się dostępność szkoły dla rowerzystów, 2. wzrośnie liczba dojeżdżających rowerami, 3.
ograniczy się lub wyeliminuje kradzieże rowerów parkowanych przy szkołach, 4. zabezpieczy się
rowery przed warunkami atmosferycznymi i zniszczeniami wynikającym z otarć, upadków itp. z
powodu niewłaściwego ich parkowania.
Głównym celem powstania "Pracowni edukacji przyszłości" jest stworzenie miejsca
nowoczesnego, wyposażonego w innowacyjny sprzęt, które pozwoli na realizowanie pasji oraz
umożliwi edukację wszystkim mieszkańcom miasta, niezależnie od wieku i przynależności do
grupy społecznej. Zadanie zakłada zaaranżowanie i wyposażenie jednego z pomieszczeń
biblioteki w: tablicę interaktywną, komputery All in One, tablety, okulary VR, roboty Dash and
Dot, drukarki 3D, frezarki CNC, X-boxa z pełnym wyposażeniem i zestawem głośnikowym oraz
zestaw do wirtualnej nauki języków obcych. Dzięki wyposażeniu pracowni w nowoczesne
technologie każdy mieszkaniec miasta będzie mógł spróbować swoich sił w programowaniu,
projektowaniu, drukowaniu 3D i przestrzennym wycinaniu. Zestaw do wirt ualnej nauki języków
obcych pozwoli w sposób szybki, komfortowy i nowoczesny nauczyć się wymarzonego języka a
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X-box oraz okulary VR sprawią, że pracownia będzie także miejscem spotkań i ciekawą
alternatywą na spędzanie czasu wolnego. W pracowni będą mogły także odbywać się zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży znajdujących się na wszystkich etapach edukacji.
W naszym mieście brakuje miejsca wyposażonego w nowoczesne technologie, które
jednocześnie będzie spełniało walor edukacyjny, poznawczy i rozrywkowy a biblioteka jako
nowoczesna, otwarta a jednocześnie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców instytucja
jest idealnym miejscem, w którym taka pracownia może być prowadzona i udostępniana
zainteresowanym osobom.
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Modernizacja placu zabaw oraz
renowacja boiska na Placu Zawiszy

REMONT CHODNIKA MIĘDZY ULICĄ
MAKOWĄ A ULICĄ FOLWARCZNĄ

Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci i
młodzieży.

Projekt zakłada wymianę na nowe urządzeń zabawowych oraz renowację płyty boiska z
możliwością nawadniania wraz z wyposażeniem w bramki na Placu Zawiszy. W tym rejonie
zamieszkiwanym przez znaczną liczbę mieszkańców istnieje potrzeba powstania
ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla młodzieży i rodziców.
Proponujemy stworzenie takiego miejsca o charakterze rodzinnym, dlatego oprócz urządzeń dla
dzieci przeprowadzona zostanie renowacja płyty boiska wraz z wyposażeniem do gry w piłkę dla
młodzieży i dorosłych. Urządzenia zabawowe posiadać będą certyfikaty bezpieczeństwa.
Wskazany teren jest ogrodzony i wyposażony w furtki, co zapewnia bezpieczeństwo
użytkowników oraz zabezpieczenie zniszczeniu, a także zanieczyszczeniu przez zwierzęta.
Wskazana wymiana urządzeń zabawowych jest wynikiem zużycia dotychczasowego sprzętu
poprzez długoletnie użytkowanie i warunki klimatyczne (przegniłe element y drewniane, wyblakłe
kolory), Zużycie wynika również z aktywnego korzystania z w/w placu zabaw przez mieszkańców
całego miasta. Plac zabaw wraz z boiskiem po renowacji będzie służył dzieciom, młodzieży i
dorosłym nie tylko zamieszkującym Osiedle Zapałczane ale tak jak to miało miejsce do tej pory
wszystkim mieszkańcom miasta. Mieszkańcy chętnie korzystają z w/w placu zabaw i boiska z
uwagi na to, że zajmuje on znaczna powierzchnię, co pozwala na swobodne i bezpieczne
zabawy na świeżym powietrzu. Funkcjonow anie placu zabaw w obecnym stanie stało się
niemożliwe. Dlatego konieczne jest wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe.
Natomiast znacznym uatrakcyjnieniem tego terenu stanie się boisko, które po renowacji będzie
miejscem aktywnego uprawiania sportu przez mieszkańców Turku. Obecny plac zabaw nie
spełnia oczekiwań mieszkańców. Chcielibyśmy aby to miejsce stało się atrakcyjne i bezpieczne.
Powyższa inwestycja przyczyni się do wspólnego i aktywnego spędzania czasu wolnego przez
dzieci wraz z rodzicami na świeżym powietrzu. Poprawi bezpieczeństwo osób korzystających.
Remont chodnika miedzy ulicą Makową a Folwarczną poprawi zdecydowanie komfort i
bezpieczeństwo pieszych poruszających się wyżej wymienionym ciągiem pieszym. Obecnie stan
nawierzchni jest w bardzo złym stanie - korzystanie z tego chodnika grozi kontuzjami, a także nie
jest komfortowe ze względu na nierówną powierzchnię i zły stan płyt chodnikowych. Z chodnika
korzysta bardzo dużo osób, jest on ważnym ciągiem komunikacyjnym dla całego osiedla.
Szczególnie często jest on uczęszczany przez osoby w podeszłym wieku o ograniczonej
sprawności ruchowej a także przez rodziców z małymi dziećmi. Remont chodnika zdecydowanie
poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników - mieszkańców miasta Turek.
Miasteczko ruchu drogowego ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w podstawy
bezpiecznego zachowani się w ruchu drogowym. Drugim celem jest możliwość
przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Miasteczko ruchu drogowego
wkomponowałoby się w boisko szkolne co byłoby ładnym kompleksem. Wymiary działki
szerokość od strony zachodniej 10 m długość 110 m, szerokość od strony wschodniej 15 m.
Powierzchnia 1375m2.
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Budowa parkingów na ul. Zielonej - os.
Muchlin

Bezpieczny Muchlin - montaż
monitoringu na osiedlu.

Zakup 2 automatycznych defibrylatorów
zewnętrznych, szkolenia z zakresu
pierwszej pomocy.

RAJ-GRAJ PLAC ZABAW

Parking rozwiąże problem mieszkańców ul. Zielonej z miejscami postojowymi. Obecnie
parkowane są samochody na chodniku wzdłuż ulicy Zielonej pozbawiając pieszych możliwości
bezpiecznego poruszania się. Ponadto, parkujące samochody ( na chodniku oraz ulicy) zwężają
znacznie światło dróg i ograniczają widoczność, co stwarza zagrożenie. Bardzo często dochodzi
do niebezpiecznych sytuacji, gdyż samochody parkowane są też blisko skrzyżowań (z ul. Zgodną,
ul. Wesołą, ul. Miłą). Planowana inwestycja nie spowoduje większego ruchu oraz nie będzie
generowała większego hałasu. Budowa nowych miejsc parkingowych przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa uczestników ruchu samochodowego oraz pieszych. Propo nuje się budowę 3-4
miejsc parkingowych na wysokości nieruchomości oznaczonej nr 16, gdyż obecnie jest tam
trawnik o wymiarach 16mx7m, dlatego istnieje możliwość parkowania prostopadłego. Ponadto
w miejscach, gdzie pas zieleni jest węższy proponuje się budowę 4 miejsc parkingowych do
parkowania równoległego ( ul. Zielona 11,13).
Głównym celem jest zmniejszenie liczby włamań na os. Muchlin. Zamontowanie kamer na
wjazdach w osiedle (lokalizacja zadania - pkt 1-4) będzie przydatna przy identyfikacji pojazdów
wjeżdżających na osiedle w porze nocnej. Jednak piątą kamerę proponuje się zamontować na
końcu ul. Wesołej, gdyż tam jest możliwość wjechania w osiedle od strony Obrzębina. Obecnie
jest tam droga piaskowa i wjazd jest bardzo łatwy. Tak więc pominięcie wjazdu od strony
Obrzębina spowoduje, ze montaż jedynie 4 kamer ( 2 wjazdy z ul, Konińskiej i 2 wjazdy z ul.
Kaliskiej) będzie bezzasadny. Na osiedlu Muchlin bardzo często dochodzi do włamań. Zdarza się,
że jednej nocy dokonywane były włamania do 3-4 domów.
Zadanie zakłada polepszenie ochrony zdrowia i poczucia bezpieczeństwa poprzez zakup 1
urządzenia AED i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Urządzenie AED jest coraz bardziej
popularne i coraz częściej wykorzystywane przy udzielaniu pierwszej pomocy. Zwykła akcja
resuscytacyjna ( sztuczny oddech i masaż zewnętrzny serca) nie wystarczy do przywrócenia
normalnej akcji serca. Niezbędne jest zastosowanie automatycznego defibrylatora
zewnętrznego czyli urządzenia, które po podłączeniu do klatk i piersiowej poszkodowanego
analizuje rytm serca i jeśli jest to konieczne wyzwala impuls elektryczny. Impuls przepływając
przez mięsień sercowy przywraca jego prawidłową pracę. Dostrzega się u młodych osób brak
wiedzy lub podstawowa wiedzę , ale brak pewności siebie w zakresie udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenia i ćwiczenia z czynności ratunkowych powinny być dostępne dla każdego,
gdyż to właśnie pierwsze minuty od wydarzenia zagrażającego życiu są decydujące. Życie
ludzkie jest najwyższa wartością i należy zrobić wszystko by je chronić. Pogłębiając własną
wiedzę i dając możliwość młodym osobom korzystania z kursów pierwszej pomocy z użyciem
AED możemy uratować ludzkie istnienie. W celu przeprowadzenia szkoleń konieczny jest zakup
drugiego defibrylatora szkoleniowego.
Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Turku dla dzieci
w różnym wieku. Usytuowanie obok ORLIKA wzbogaci strefę rekreacyjno -sportową szkoły. Będą z
niego korzystać przedszkolaki oraz uczniowie i społeczność lokalna. Dzi eci najwięcej czasu
spędzają na zabawie, która jako forma aktywności jest wyznacznikiem rozwoju psychicznego,
podlega kształtowaniu i doskonaleniu wraz z wiekiem. Zabawy i ruchowe maja najbardziej
kompleksowy wpływ na dzieci. Stąd też nasza chęć rozbudowy istniejących jednostek
tematycznych przeznaczonych dla dzieci na terenie naszej szkoły. Dodatkowy plac zabaw
umożliwi im różnorodność aktywności fizycznej, bowiem istniejący niewielki plac zabaw niestety
nie odpowiada na wszystkie potrzeby naszych najmłodszych użytkowników. Gdy tylko pozwolą
warunki atmosferyczne zabawa na świeżym powietrzu jest najbardziej atrakcyjną formą
spędzania czasu. Jesteśmy przekonani, że jest to słuszna inicjatywa. Gimnastyka wpływa na:
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zachowanie poprawnej sylwetki, postawy, sprawność fizyczną, samopoczucie, odprężenie. Jest
tez dobrą metodą uspokojenia i zahamowania zbytniej aktywności u dziecka nadpobudliwego,
usprawnia ruchowo dziecko otyłe, wspomaga przemianę materii. Zabawy na świeżym powietrzu
mają znaczenie również w procesie moralnego wychowania. Uczą koleżeństwa i solidarności,
ćwiczą ambicję i wytrwałość. Plac zabaw zlokalizowany na terenie szkoły będzie kolejnym
punktem rekreacyjnym w przestrzeni w pełni komfortowej i bezpiecznej dla dzieci, w sąsiedztwie
boisk oraz placu utwardzonego przeznaczonego również pod jazdę na rolkach, na rowerze, gry
zespołowe i zręcznościowe, a nawet artystyczne. Istniejąca infrastruktura zapewnia doskonałe
połączenie z istniejącym osiedlem wielorodzinnym, skąd dzieci będą mogły gromadzić się na
wspólne zabawy nawet w wakacje. Nowy plac zabaw wraz z istniejącym kompleksem
sportowym przynależącym do szkoły wpływa bezpośrednio na poziom integracji środowiska
lokalnego. Społeczność lokalna jest bardzo ważnym polem aktywności człowieka i "kreatorem "
jego tożsamości. Tworzą ją ludzie zespoleni więzią naturalną lub spontaniczną, a poczucie
przynależności i siła identyfikacji z grupą umożliwia współpracę wszystkich jej członków,
zapewniając jedność społeczności.
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Wypłoszenie ptaków z parków w centrum
miasta Turku

"Zielony-ekran - drzewostan oddzielający
Aleję Solidarności od Osiedla domków
jednorodzinnych"

Budowa wybiegu dla psów z elementami
agiliti

Umyślne płoszenie ptactwa w Parku Miejskim przy skorzystaniu z usług sokolnika/zespołu
sokolników w okresie od końca lutego do początku maja (praca całotygodniowa, codzienna,
od świtu do zmierzchu). Dzięki wykorzystaniu odpowiednich gatunków ptaków drapieżnych jest
to metoda niezawodna i bardzo wysoce skuteczna, która z sukcesami stosowana jest w krajach
Europy Zachodniej. Wykorzystuje się tu instynktowną obawę ptactwa przed sk rzydlatymi
drapieżnikami, dlatego konieczna jest ich ciągła obecność w danym miejscu skąd chce się
wypłoszyć niechciane gatunki, które to z kolei uznają park za teren łowiecki drapieżnika i aby
uniknąć z nim konfrontacji - odlecą nie powracając już ponownie na rodzime siedlisko. Należy
pamiętać, że niewykluczone jest powtórzenie ww. zabiegu w latach kolejnych, w celu trwałości
zachowania zjawiska parku wolnego od niechcianego ptactwa. Stałe płoszenie ptactwa w
parku przy kościele NSPJ przy wykorzystaniu urządzeń emitujących dźwięki słyszalne drapieżników
i ultradźwięki oraz innych elementów odstraszających, które zastosowane razem przy
odpowiedniej koncentracji w terenie mogą okazać się skuteczne, ze względu na otwartą i
niewielką przestrzeń parku (pow. 0,5ha). Realizacja zadania pozwoli na wypłoszenie wyjątkowo
licznej kolonii kawek, wron i gawronów, z centrum miasta na inne nowe siedlisko w okolicy, co z
kolei przełoży się na usunięcie źródła hałasu i zwiększenie czystość na terenach zieleni w centrum
miasta.
Aleja Solidarności bezpośrednio sąsiaduje z osiedlami domów jednorodzinnych. Ulica ta jest
bardzo często wykorzystywana przez kierowców samochodów ciężarowych, wzmożony ruch
samochodów i hałas jest uciążliwy dla mieszkańców. Należy zauważyć, iż wzmożony ruch
samochodów przyczynia się do większego zapylenia w tej części miasta. Nasadzenie
drzewostanu pomiędzy domami a ulicą z drzew iglastych stworzy z czasem naturalny ekran
dźwiękochłonny. Istnieje wystarczająco szeroki pas zieleni, aby wykonać tam nasadzenia.
Drzewa te będą pełniły również rolę zielonych płuc w tej części miasta.
Właściciele czworonogów mieszkający w budynkach wielorodzinnych na co dzień spotykają się
z problemem gdzie bezpiecznie, nie łamiąc prawa, spuścić psa ze smyczy. Na terenie miasta nie
ma bowiem żadnej infrastruktury dla psów, mimo że wybiegi są już standardem w większości
polskich miast. Projekt ten powstał w trosce o naszych czworonożnych pupili oraz czystość
naszego miasta. Ideą wybiegu dla psów jest stworzenie miejsca, gdzie psy będą mogły
przebywać bez smyczy i kagańca korzystając z pełni swojej swobody. Wybieg stanowić będzie
teren zamknięty, a osoby na nim przebywające zobligowane będą do przestrzegania
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regulaminu. Dla zapewnienia pełni bezpieczeństwa teren zostanie ogrodzony, ogrodzeniem
panelowym w wysokości 1,50m, z przygotowanymi dwoma bezpiecznymi wejściami/wyjściami.
W ramach przedsięwzięcia zorganizowany zostanie niewielki tor agility oraz urządzenia
przeznaczone do psich spotów. Na terenie wybiegu ustawiona zostanie również wiata
stanowiąca schronienie w porze deszczowej oraz ławeczki. Zainstalowane zostaną dwie psie
stacje (dystrybutor woreczków wraz z pojemnikiem na odchody) co umożliwi zarówno edukację
społeczeństwa w zakresie obowiązku sprzątania po psie jak również zachowanie czystości na
terenie wybiegu. Tu właściciele będą mogli bawić się z czworonogami, ale powstanie tego
wybiegu ograniczy również niekontrolowane bieganie psów po parkach i zieleńcach miejskich.
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"Przyjazne i bezpieczne Osiedle dla
dzieci”

1000 platanów dla Turku.

Poprawa miejsc parkingowych w obrębie
Szkoły Podstawowej nr 5

Wyposażenie placu zabaw dla dzieci
zadaszonym grillem, stolikami, ławkami.

Projekt odpowiada na głosy mieszkańców niezadowolonych z obecnej infrastruktury i
zagospodarowania terenów pomiędzy blokami ul.650-lecia. Wybudowanie placu zabaw jest
niezbędne gdyż nie ma takiego miejsca gdzie mieszkańcy bloków ul. 650-lecia, Legionów
Polskich czy Dąbrowskiego mogli by bezpiecznie spędzić czas wraz ze swymi dziećmi.
Ogrodzenie ww. 4 bloków na ul. 650-lecia odgrodzi wizualnie tereny między blokami od bardzo
ruchliwej ulicy 650-lecia ( sklepy, przedszkole, ZUS, Poczta Polska, przychodnie) jak i „ograniczy”
dostęp osób postronnych spożywających alkohol na ławkach między blokami.
Propozycja polega na zakupie i nasadzeniu 1000 sztuk drzewek Platana klonolistnego - Platanus
acerifolia (pięknego drzewa nadającego się do uprawy w warunkach miejskich,
niewymagającego i odpornego) na terenie całego miasta Turku. Realizacja projektu bardzo
korzystnie wpłynie na wiele aspektów: na zdrowie i komfort życia mieszkańców, na rozwój i
wizerunek Turku. Wpłynie również na poprawę czystości powietrza oraz komfort klimatyczny oraz
estetykę miasta. Projekt wpisuje się również w trend ekologicznego podejścia do życia i
budowania zdrowego klimatu wokół mieszkań. Z czasem 1000 drzewek platana stanie się
niewątpliwą atrakcją miasta, w okresie wegetacji atrakcją będą pokrój, liście i forma drzewa a w
okresie spoczynku czyli zimą pokrój drzew oraz ozdobna kora łuszcząca się płatami. Projekt nie
tylko poprawi na trwałe klimat miasta i zdrowie mieszkańców ale w dłuższym okresie może stać
się charakterystycznym puntem krajobrazu miasta.

Ograniczniki parkingowe "STOP" spowodują zwolnienie znacznej części chodnika przez parkujące
samochody. Zwolnienie części chodników spowoduje swobodne przejście dzieci do szkoły oraz
innych uczestników chodnika np. matek z wózkami.

Teren znajdujący się wokół ROD W. Orłowskiego zamieszkały jest przez kilka tysięcy rodzin. Na
kompleksie ogrodów działkowych w przystosowanym do tego celu obiekcie może wypoczywać
, relaksować się i integrować się społeczeństwo naszego miasta. Kilkadziesiąt hektarów
ogrodów, zielonych płuc miasta pozytywnie wpłynie na zdrowie młodego i wiekowego
pokolenia, obcowanie z naturą na ogrodach, bezpieczne zabawy dzieci z daleka od
niebezpiecznych ulic miasta. Czyste środowisko, relaks i spokój przemawia za inwestycją w tym
rejonie miasta, z dala od zgiełku, murów bloków, hałasu i zanieczyszczeń . Powstały obiekt
będzie enklawą spokoju i relaksu w tym rejonie miasta.Z obiektu będą też korzystać rodziny
kilkuset działkowców z ogrodów przylegających do ROD Orłowskiego , osiedla Muchlin, i oś.
Młodych. Dlatego realizacja projektu jest potrzebna i celowa.
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Budowa fontanny z powierzchnią
antypoślizgową dla dzieci w Parku Tura.

Półmaraton "W POGONI ZA TUREM"
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Rozbudowa i modernizacja Fitness-Parku
oraz Placu Zabaw przy Alei Solidarności
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"TURKOWSKIE ŁOWISKO MIEJSKIE"

46.

14
kw ietnia
2017

FORMULARZ
TRADYCYJNY

Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu
Młodych w Turku oraz doświetlenie

Wodny plac zabaw to przestrzeń z urządzeniem wyrzucającym wodę w przeróżny sposób, w
której dzieci mogą bezpiecznie się bawić, mocząc i chlapiąc. To nie miejsce kąpieli dla dzieci i
dorosłych, ale miejsce gdzie po prostu można się schłodzić. Alternatywa dl a wystawianych
kurtyn wodnych przez PGKiM w okresie upałów. Powstanie nowoczesnego dedykowanego
dzieciom wodnego placu zabaw z powierzchnią antypoślizgową sprawiłoby, że rodziny z
dziećmi z całego miasta mogłyby korzystać w sposób bezpieczny z kąpieli wodnej zamiast
korzystać z niestrzeżonych kąpielisk czy fontanny. Ze względu na brak stojącej wody na placu nie
jest wymagany ratownik.
Propozycja organizacji biegu w formie półmaratonu wynika z chęci popularyzacji biegania
wśród mieszkańców miasta Turku i nie tylko. Tego typu i rozmiaru impreza (bieg dla 1000 osób)
pozwoli na promocję miasta na arenie ogólnokrajowej, a nawet międzynarodow ej, oraz
zaistnienie Turku na biegowej mapie Polski. Pasjonaci biegania z Turku chcą wskazać, że
bieganie to nie tylko "ciężka praca", ale też zdrowy styl życia oraz doskonała forma przyjemnego
spędzania wolnego czasu. Swoją pasją chcę zarazić innych ludzi. Poprzez organizację tego typu
imprezy, chcę też zmienić wizerunek Turku i sprawić aby był postrzegany jako miasto ludzi
aktywnych, potrafiących przyjemnie i pożytecznie spędzać wolny czas, a nie jako miasto
kojarzone wyłącznie z wygasającą elektrownią i zamykaną kopalnią. Ponadto, aby miasto
postrzegane było jako miasto z perspektywami, w które warto inwestować.
Projekt będzie polegał na zainstalowaniu lepszej jakości niż istniejące urządzeń typu fitness.
Obecny stan urządzeń nie pozwala na korzystanie z nich. Modernizacja sąsiadującego placu
zabaw jest również konieczna ze względu na zniszczenie. Z projektu będą mogły korzystać osoby
dorosłe ( fitness park) jak i małe dzieci (plac zabaw). Aleja Solidarności jest miejscem uprawiania
sportu przez dużą liczbę mieszkańców miasta ( jogging, nordic-walking, jazda na rowerze, jazda
na rolkach, spacery). W związku z tym lokalizacja zadania jest bardzo korzystna.

Celem Projektu jest propagowanie i umożliwienie mieszkańcom Turku aktywnego spędzania
czasu według bardzo popularnej i słynnej zasady "catch and release" ( złap i wypuść).

Regeneracja sił dla najmłodszych, dzieci i osób starszych na Osiedlu są urządzenia ale korzystają
inni z sąsiednich ulic Sportowej i Kaliskiej. Jest dobra lokalizacja, bezpieczeństwo tego placu
daleko od jezdni, głównych ulic, ławeczki dla opiekunów.
Zwiększenie ilości urządzeń na istniejących placach zabaw pozwoliłoby większej grupie dzieci na
korzystanie. Jedynym mankamentem jest brak oświetlenia odpowiedniej jakości, mała ilość
lamp ulicznych, przez co teren na którym bawią się dzieci w godzinach popołudniowych nie jest
wystarczająco bezpieczny.
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