
Sprawozdanie z działalności
Burmistrza i Samorządu Miasta Turek 

Oddaję w Państwa ręce kolejne 
sprawozdanie z działalności 
miejskiego samorządu. Od 

ostatniej takiej publikacji, tj. od paź-
dziernika 2018 r. wiele się wydarzyło. 
Zakończyliśmy kilka inwestycji, inne 
nadal kontynuujemy i przymierzamy 
się do nowych. Jesteśmy przekonani 
co do słuszności podjętych wcze-
śniej planów i przedsięwzięć. Cho-
ciaż czasami, z przyczyn od nas nie-
zależnych, musimy je weryfikować. 
Wielokrotnie jest to spowodowane 
decyzjami na wyższym szczeblu czy 
też ogólnym wzrostem cen towarów 
i usług w całym kraju. Rosnące kosz-
ty przekładają się na działania po-
dejmowane przez samorządy. Taką 
sytuację mamy teraz, w związku z 
rosnącymi kosztami śmieci i ciepła. 
Nic zatem dziwnego, że temat se-
gregacji i opłat za odpady w ostat-
nim czasie wywołał sporo dyskusji 
wśród turkowian. W sprawozdaniu 
wyjaśniamy, dlaczego musieliśmy 
zmienić sposób rozliczeń za odpady 
i dlaczego gospodarka odpadami w 
całym kraju jest droższa, a gminy są 
zmuszane do podniesienia wysoko-
ści opłat od mieszkańców. Natomiast 
wszystkich, którzy mają wątpliwość 
co do tego, jak segregować odpady, 
zachęcam na ścieżkę edukacyjną w 
nowo powstałym Eko-Korytarzu w 
budynku pływalni.

Patrząc w przyszłość, uruchomili-
śmy wiercony właśnie otwór poszu-

Szanowni Państwo, 
Drodzy Turkowianie!

kiwawczo-rozpoznawczy wód geoter-
malnych przy ul. Korytkowskiej. Czy 
wody będą nadawały się do wyko-
rzystania np. do ogrzewania Miasta, 
dowiemy się za kilka miesięcy, po 
zakończeniu odwiertu i przeprowa-
dzeniu licznych badań wydobytego 
materiału. 

Pod koniec ubiegłego roku od-
daliśmy nowo wybudowane ulice: 
Stawickiego oraz fragment Legio-
nów Polskich, pomiędzy policją a 
przychodnią. Na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ul. Armii 
Krajowej zrobiliśmy nowy, atrakcyj-
ny plac zabaw. Widziałem, że wielu 

z Was z niego korzysta. Natomiast 
na Stadionie 1000-lecia od niedawna 
służy Państwu nowo uruchomiona 
siłownia zewnętrzna, dostosowana 
także dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach.

 Wkrótce na dachach wielu 
domów w naszym mieście zamon-
towane zostaną instalacje fotowol-
taiczne i solarne, pozwalające 320 
rodzinom zaoszczędzić na kosztach 
energii. To efekt naszej wytrwałej 
pracy i nie uleganiu presji wywiera-
nej przez niektóre osoby. Wytrwale 
zabiegaliśmy o pieniądze na budowę 
ul. Leśnej. W efekcie dostaniemy na 
tę inwestycję ponad 1,5 mln zł i jesz-
cze w tym roku ulica zostanie wybu-
dowana. 

Zapraszam Państwa do lektury 
sprawozdania z pracy Samorządu 
Miasta Turek, do kontaktu i dysku-
sji. 

Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turek

Miasto Turek na ten cel pozyskało 
5.389.031 zł funduszy unijnych z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. Pro-
jekt zakłada, że mieszkańcy za swoje 
instalacje zapłacą 15% wartości netto 
oraz cały podatek VAT. Do udziału w 
projekcie zgłosili się właściciele 321 
domów jednorodzinnych, w których 
zamontowane zostaną 304 instalacje 
fotowoltaiczne o mocy od 2 do 15kW, 
oraz 86 instalacji solarnych. Energia 
elektryczna oraz cieplna wytworzona 
w instalacji fotowoltaicznej oraz ko-
lektorach słonecznych będzie prze-
znaczona wyłącznie na własne potrze-
by bytowe mieszkańców. 

Nie było łatwo, dopiero w trzecim 
przetargu wybrany został wykonawca 

Wkrótce 320 gospodarstw domowych w Turku będzie mogło 
korzystać z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. To za 
sprawą projektu Energia słoneczna dla domu - wykonanie insta-
lacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Instalacje OZE
w 320 domach

przedsięwzięcia, tj. firma Sanito Sp. z 
o.o. z Warszawy, za sumę 6.596,193,15 
zł. Wówczas podpisane zostały umowy 
z wszystkimi uczestnikami projektu, 
natomiast wykonawca przystąpił do 
inwentaryzacji w domach. Wkrótce 
rozpocznie się montaż instalacji, któ-
ry ma zakończyć się w sierpniu tego 
roku.

Wydanie bezpłatne, czerwiec 2019 r.

Ulica Kaliska zmodernizowana zo-
stanie na odcinku od skrzyżowania z 
ulicami Mickiewicza i Gorzelnianą, do 
Placu Wojska Polskiego. Zlikwidowa-
ny zostanie klasyczny przekrój ulicy w 
formie chodników i jezdni asfaltowej. 
W to miejsce powstanie jednolita na-
wierzchnia deptakowa, z ciekiem desz-
czowym pośrodku, nawierzchnia z 
kostki brukowej betonowej. Na depta-
ku wydzielony będzie ciąg rowerowy.

Projekt przebudowy został za-
twierdzony przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, gdyż ulica 
Kaliska leży w strefie ochrony kon-
serwatorskiej. Aktualnie trwa proce-
dura przetargowa, na którą wpłynęły 
dwie oferty. 

Podczas budowy ulica może być 
fragmentami, czasowo wyłączana z 
ruchu pieszego. Może to utrudnić  
korzystanie z deptaku, za co przepra-
szamy oraz prosimy o cierpliwość i 
wyrozumiałość. Mamy jednak nadzie-
ję, że po zakończeniu prac deptak na 
Kaliskiej zyska na funkcjonalności. 

Deptak na Kaliskiej 
po nowemu

Do listopada tego roku przebudowany zostanie deptak na ulicy 
Kaliskiej. Asfalt zastąpi kostka brukowa, zaś po nowym deptaku 
będzie można jeździć rowerem.

Ile kosztują odpady?
Samorząd miasta nie ma 

wpływu na koszty gospodarki 
odpadami. Musi dostosować 
się do cen dyktowanych przez 
organy władzy państwowej oraz 
ofertę firmy, która odbierze od 
Miasta śmieci. Na koszty odpa-
dów mają wpływ:

-tzw. opłata marszałkowska, 
czyli opłata za korzystanie ze środo-
wiska, w tym za składowanie i ma-
gazynowanie odpadów. Ustalana jest 

rozporządzeniem Rady Ministrów 
i waloryzowana przez Ministra Śro-
dowiska. Żadne miasto ani gmina 
nie ma wpływu na jej wysokość, ale 
musi ją płacić, odstawiając śmieci na 
składowisko. O ile jeszcze w 2013 r. 
opłata ta wynosiła 115,41 zł/tonę, to 
w tym roku wynosi już 170 zł/tonę, 
a od przyszłego mamy płacić 270 zł/
tonę! Licząc tylko od 2017 r. to wzrost 
opłaty marszałkowskiej o 123 proc.!

-koszt przyjęcia śmieci na 
składowisko. Najdroższe są odpa-

dy niesegregowane (zmieszane), 
których jest najwięcej. W ubiegłym 
roku oddawaliśmy je na składowisko 
płacąc 255,28 zł/tonę. W tym roku 
cena wzrosła i już wiemy, że jeszcze 
będzie rosnąć. Już ogłoszony został 
cennik na rok 2020, według które-
go aby oddać na składowisko tonę 
odpadów niesegregowanych, trzeba 
będzie zapłacić 326,33 zł, czyli 28 
proc. więcej. Dla odpadów z naszego 
Miasta to około 621 tys. zł więcej. 

Ciąg dlaszy na stronie 2

Śmieciowe ABC, czyli 
wyjaśniamy, co się zmieni
w gospodarce odpadami

Dotychczas funkcjonujący w Turku system opłat za odpady zależny od liczby mieszkańców, zmie-
niony został na nowy, obliczany według zużycia wody w danym gospodarstwie domowym. Poniżej 
wyjaśniamy Państwu przyczyny tej zmiany i na jakich zasadach wyliczane będą opłaty za śmieci.
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W skrócie
Trwa przebudowa skrzyżowania 

ulicy Słonecznej z drogą 36KDD. 
Powstaje tu m.in. nowa nawierzchnia 
zjazdu z kostki brukowej betono-
wej oraz zmieniana jest lokalizacja 
oświetlenia ulicznego. Prace mają 
kosztować 42 tys. zł. 

   
Do końca lipca 2019 r. rozpocz-

nie się montaż urządzeń siłowni ze-
wnętrznej przy ul. Wyszyńskiego 3. 
Mieszkańcy będą mogli korzystać z 
prasy, wioślarza, wyciągu, krzesła, 
biegacza, orbitreka oraz drążka do 
podciągania. Przedsięwzięcie jest re-
alizowane wspólnie przez Miasto Tu-
rek (15 tys. zł) i Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Tęcza” (10 tys. zł).

   
Wkrótce kostką brukową zosta-

nie wyłożony chodnik przy ul. Wy-
szyńskiego 2. To projekt wybrany 
przez mieszkańców w ubiegłorocz-
nej edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Właśnie kończy się procedura prze-
targowa na to zadanie.

   
Trwa procedura przejęcia grun-

tów pod budowę drogi wewnętrznej 
w rejonie bloków nr 14,16, 18, 20 i 22 
przy ul. Kączkowskiego. Z uwagi na 
konieczność przeprowadzenia postę-
powań spadkowych przez niektórych 
członków wspólnoty, procedura prze-
dłuża się. Miasto posiada kompletną 
dokumentację budowlaną i uzyskało 
pozwolenie na budowę ulicy.

   
Ogłoszony został przetarg na wy-

bór wykonawcy termomodernizacji 
dwóch bloków komunalnych przy 
ul. Górniczej 22 i 24. Ściany i stropo-
dach w blokach zostaną ocieplone, 
a instalacja centralnego ogrzewania 
opomiarowana. Miasto Turek wystą-
piło do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu o częściowo 
umarzalną pożyczkę na ten cel.

Ciąg dalszy ze strony 1

-rosnące koszty energii, wyższe 
koszty transportu i wyższe koszty 
pracy (wzrost płacy minimalnej). Za-
równo składowiska, jak też firmy odbie-
rające odpady od mieszkańców, wyższe 
koszty swojej działalności wliczają w 
cenę usługi.

-nowe obowiązki nałożone na 
składowiska odpadów (jak np. uru-
chomienie systemów przeciwpożaro-
wych i monitoringu, w odpowiedzi na 
liczne pożary na wysypiskach). W efek-
cie składowiska koszty te rozkładają na 
gminy dostarczające odpady. 

-nowe, kosztowne obowiązki na-
łożone na firmy odbierające odpa-
dy i prowadzące Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów (PSZOK). Ustawo-
dawca zobowiązał wymienionych do 
wprowadzenia nowoczesnych systemów 
przeciwpożarowych dla PSZOK (w Tur-
ku to koszt. ok. 10.000 zł), do zamonto-
wania monitoringu PSZOKu (koszt. ok. 
70.000 zł). To wszystko wpływa na cenę 
za odbiór odpadów oferowaną w przetar-
gu na tę usługę, a którą ostatecznie będą 
musieli zapłacić mieszkańcy. 

Obliczanie opłaty w związku z ilością 
zużytej wody daje lepszy obraz tego, ile 
osób zamieszkuje daną nieruchomości. 
Urząd Miejski posiada dane dotyczące 
zużycia wody w poszczególnych 
nieruchomościach. Znane są przypadki, 
gdzie zgłoszona została deklaracja śmie-
ciowa za 1 osobę, a wody na cele bytowe 
w tym budynku zużywano ok. 1.000. m3 

rocznie (83 m3/mc), natomiast śmieci wy-
stawiano jak za kilkadziesiąt osób. Przy 
czym średnia ilość wody zużywanej przez 
mieszkańca w Turku wynosi 2,84 m3/mc. 

Jasno wynika, że opłata śmieciowa 
liczona według zużycia wody nie pozwo-
li na nadużycia, jakie teraz mogły mieć 
miejsce, a Miasto nie miało narzędzi, 
aby z tym walczyć. Ustawodawca nie dał 
gminom formalnej i zgodnej z prawem 
możliwości dyscyplinowania osób, które 
unikały płacenia opłat.

Uzależnienie opłat za odpady od zu-
życia wody uchroni wszystkich przed 
jeszcze większymi podwyżkami. Pamię-
tajmy, że o 123% wzrosła opłata marszał-
kowska, o 28% wzrosła opłata za skła-
dowanie odpadów niesegregowanych, 
do tego wciąż rosną koszty transportu, 
energii i pracowników. 

Ile teraz będziemy płacić?
Osoby, które zadeklarują segregację 

odpadów, od 1 sierpnia 2019 r. zapłacą 
5,50 zł/m3 zużytej wody, natomiast dekla-
rujący brak segregacji zapłacą 10 zł/m3. 

Zatem: jeżeli w danej rodzinie jest 
średnie miesięczne zużycie wody na 
poziomie 8m3, to pomnożone przez 
stawkę za odpady (5,50 zł lub 10 zł) daje 
miesięczną opłatę w wysokości 44 zł za 
śmieci segregowane i 80 zł za śmieci nie-
segregowane. 

Pod uwagę będzie brane średnie zu-
życie wody za pierwsze półrocze tego 
roku. Właściciele nieruchomości, za-
rządcy wspólnot oraz spółdzielnie miesz-
kaniowe złożą nowe deklaracje, do któ-
rych wpiszą zużywaną ilość wody. Urząd 
Miasta mając dane dotyczące zużycia, 
sprawdzi, czy deklaracje są prawidłowe. 

Skąd wiadomo, ile wody zużyli-
śmy?

Dane o zużyciu wody są podane 
na fakturach. Należy zebrać wszyst-
kie faktury za pierwsze półrocze tego 
roku, podsumować ilość zużytej wody 
i uzyskaną sumę podzielić przez 6 mie-
sięcy. W ten sposób uzyskamy średnie 
miesięczne zużycie wody. Jeśli ktoś nie 
ma rachunków, informacji takiej udzieli 
PGKiM Sp. z o. o. w Turku pod nr tel. 63 
280 03 08. Uzyskane dane należy wpisać 
do nowej deklaracji śmieciowej. 

Kto będzie pobierał opłatę?
Pomimo, że opłaty za wodę wnoszo-

ne są do Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Turku, to opłaty za śmieci tak, jak 
dotychczas, naliczać będzie Urząd Miej-
ski. Tu nic się nie zmieni. Do 25 dnia 
każdego miesiąca opłatę będzie trzeba 
wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek 
bankowy. 

W razie wątpliwości można skon-
taktować się z Wydziałem Inżynierii 
Miejskiej Urzędu Miejskiego w Turku, 
którego pracownicy pomogą wyliczyć 
zarówno zużycie wody, jak i wysokość 
opłaty.

Mam ogród. Będę płacić więcej?
Właściciele domów, którzy korzy-

stają z wody do podlewania trawników, 
napełniania basenów czy mycia kostki, 
najprawdopodobniej już mają tzw. licz-
nik ogrodowy. W ich interesie już daw-
no było zamontowanie takiego licznika, 
gdyż dzięki temu płacili mniej za odpro-
wadzanie ścieków z posesji. Bowiem 

Czy Miasto nie może sfinansować 
tych podwyżek?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce 
prawem, Miasto nie ma prawa zarabiać 
na śmieciach. Czyli nie może od miesz-
kańców pobierać więcej opłat, niż kosz-
tuje odbiór odpadów i dostarczenie ich 
na składowisko. 

To samo prawo mówi, że Miasto nie 
może też dokładać do funkcjonowania 
gospodarki odpadami. Czyli nie może 
odbioru śmieci finansować z wpływów 
np. z podatku od nieruchomości. 

Pieniądze zebrane od mieszkańców 
muszą w pełni pokryć rachunki za od-
biór i zagospodarowanie odpadów na 
składowisku. W ostatnim przetargu 
roczny koszt tej usługi oszacowany zo-
stał na ok. 7,5 mln zł.

Dlaczego w 2017 r. obniżono 
cenę śmieci?

Wówczas Miasto systemem gospo-
darki odpadami objęło tak zwane nie-
ruchomości niezamieszkałe, czyli takie, 
gdzie nikt nie mieszka, ale powstają 
odpady, jak np. sklepy. To pozwoliło 
sfinansować wszystkie ówczesne kosz-
ty funkcjonowania systemu. Ponieważ 
Miasto na śmieciach zarabiać nie może, 
to cena śmieci dla mieszkańców została 
obniżona. Przypomnijmy, że wpływy i 
wydatki związane z gospodarką odpa-
dami muszą się bilansować. Bo Miasto 
jedynie pośredniczy między odbiorem 
odpadów wyprodukowanych przez mie-
szańców, a składowiskiem i w imieniu 
mieszkańców płaci wszystkie związane 
z tym koszty.

Dlaczego opłata liczona od osoby 
nie sprawdziła się?

Ustawodawca wprowadzając tzw. 
ustawę śmieciową, nie dał gminom moż-
liwości prawnych, w zakresie kontroli 
liczby mieszkańców faktycznie zamiesz-
kujących daną nieruchomość. W efekcie 
tzw. deklaracje śmieciowe, na podstawie 
których pobierana była opłata, złożyło 
tylko 85 % mieszkańców Miasta.

W wielu przypadkach deklarowana 
ilość mieszkańców posesji, do obliczenia 
opłaty za śmieci, była zaniżana. Osoby 
wynajmujące mieszkania nie zgłaszały 
rzeczywistej ilości osób zamieszkują-
cych lokal, na co wskazywało rzeczywi-
ste zużycie wody, a także ilość wystawia-
nych odpadów.

Nagminne były sytuacje natych-
miastowego wycofywania deklaracji 
śmieciowej z powodu śmierci członka 
rodziny oraz „zapominania” o zaktuali-
zowaniu tej deklaracji w przypadku po-
większenia się rodziny.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku do 
tej pory rozpatrzył ok. 4,5 tys. wniosków 
o pozwolenie na pracę dla obcokrajow-
ców. Zakładając, że tylko połowa z nich 
przyjechała do Turku i tutaj zamieszka-
ła, to do miejskiego systemu gospodarki 
odpadami weszło ok. 2 tys. osób, bez 
złożonej deklaracji śmieciowej. 

W efekcie liczba osób płacących za 
śmieci malała, a ilość odpadów odbie-
ranych od mieszkańców rosła. W 2015 
roku mieszkaniec Turku produkował 
303 kg śmieci na osobę, a już w 2018 
roku ilość ta wzrosła do 380 kg na osobę 
i znacznie przekroczyła średnią krajową. 
Dlatego szacujemy, że kilka tysięcy osób 
mogło korzystać z systemu, nie wnosząc 
do niego opłat. Nie chcemy, by uczciwi 
mieszkańcy ponosili za nich koszt.

Co zmieni opłata zależna od zu-
życia wody?

Śmieciowe ABC
stan wody pobranej z licznika ogrodowe-
go pomniejszał zużycie wody do celów 
bytowych, co z kolei zmniejszało opłatę 
za ścieki. 

Zatem zachęcamy tych, którzy jesz-
cze tego nie zrobili do zamontowania 
licznika ogrodowego, gdyż do opłaty za 
odpady liczona będzie tylko woda zuży-
ta na cele bytowe, a nie do podlewania 
trawy itp. 

Skąd wzięły się nowe stawki 
opłat?

Podstawą wyliczenia stawki była 
suma opłat pobieranych od Miasta za 
składowanie odpadów na składowisku 
w „Orlim Stawie” oraz kosztu odbioru 
odpadów od mieszkańców. Rachunek 
wyniósł ok. 6,6 mln zł. Aby wszyscy 
sprawiedliwie ponosili koszty odbioru i 
unieszkodliwiania odpadów, zostały one 
powiązane ze zużyciem wody. W 2018 
roku do gospodarstw domowych w Tur-
ku trafiło 927.429 m3  wody.

Według deklaracji, większość osób 
segreguje śmieci. W przeliczeniu na 
wodę osoby te zużyły 754.708,95 m3. Po-
zostali, którzy nie segregują odpadów, 
zużyli 172.720,05 m3 wody.

Z rachunku wynika, że stawki: 5,50 
zł za odpady segregowane i 10 zł za od-
pady niesegregowane, pozwolą zebrać 
sumę, jaką Miasto potrzebuje, aby zapła-
cić za odbiór śmieci od mieszkańców i 
za ich utylizację. 

Kto na tym skorzysta?
Gdyby Miasto pozostawiło opłaty 

liczone od 1 mieszkańca, tak jak dotych-
czas, doliczając zwiększone koszty od-
bioru i utylizacji śmieci, wówczas stawka 
za odpady segregowane musiałaby wy-
nosić minimum 19 zł/osoby, a za niese-
gregowane co najmniej 30 zł/osoby.

Zatem na zmianie metody naliczania 
opłat za śmieci skorzystają wszyscy, 
którzy do tej pory płacili. Teraz nikt 
nie będzie mógł tego obowiązku unik-
nąć. Zaś metoda powiązana z wodą dla 
turkowian będzie tańsza, niż gdyby 
pozostała metoda związana z osobami 
zamieszkałymi i nowymi stawkami (19 
i 30 zł).

Co jeszcze się zmieni?
Ponieważ składowanie 1 tony odpa-

dów segregowanych w „Orlim Stawie” 
kosztuje ok. 8 zł, a tony odpadów niese-
gregowanych ok. 300 zł (tj. 37 razy wię-
cej niż segregowanych), bardzo duże 
znaczenie ma prawidłowa segregacja, 
przez osoby to deklarujące. To będzie 
mocno kontrolowane. O ile w przypad-
ku domów jednorodzinnych, kontrola 
segregacji jest prosta, to już w blokach 
nie było to takie oczywiste, czy ci, któ-
rzy deklarowali segregację, na pewno 
segregują. 

Dlatego, zgodnie z nowym regula-
minem, wspólnoty mieszkaniowe będą 
zbiorowo musiały deklarować określo-
ny typ segregacji. Jeśli zdecydują się na 
segregację, a w trakcie kontroli okaże 
się, że odpady są pomieszane, wówczas 
nastąpi odpowiedzialność zbiorowa 
członków wspólnoty. W drodze decyzji 
administracyjnej zmieniona zostanie ich 
deklaracja na odpady niesegregowane. 

Czy tylko w Turku opłaty będą 
powiązane ze zużyciem wody?

 W związku ze wzrostem kosztów 
gospodarki odpadami, większość gmin 
w kraju stoi przed dylematem podnie-
sienia stawek opłat od mieszkańców lub 
zmiany metody wyliczania opłat. Coraz 
głośniej mówi się o porażce systemu 
gospodarki odpadowej w naszym kraju. 
Nasze Miasto ponosi jego konsekwen-
cje. Nie tylko my. Od kilku tygodni ob-
serwujemy, jak gmina po gminie, miasto 
po mieście, podnoszą stawki za odbiór 
śmieci.

Ostatnio wiele miast przeszło na 
metodę uzależniającą opłaty za śmieci 
od zużycia wody, jako system najbar-
dziej sprawiedliwy, odzwierciedlający 
faktyczną liczbę osób zamieszkujących 
daną nieruchomość. Opłaty za śmieci 
powiązane ze zużyciem wody, poza Tur-
kiem, funkcjonują w wielu mniejszych i 
większych miastach, takich jak Słupca, 
Tarnów, Koszalin, Radzymin, Podko-
wa Leśna, Kwidzyn, Puławy, Radków, 
Szczecin, Lesznowola, Bytów, Tczew i 
Wałcz.
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Odwiert uruchomiony został 28 lutego 
tego roku. Wówczas maszynę wiercącą 
uruchomili wspólnie: burmistrz Romu-
ald Antosik, Mariola Kadrzyńska-Siwek 
- przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
oraz Arkadiusz Biedulski – prezes G-
-DRILLING S.A., wykonawca inwestycji.

Zanim jednak do tego doszło, Miasto 
opracowało dokumentację projektową, 
która kosztowała 146.000 zł. Następnie 
projekt robót geologicznych zatwierdzo-
ny został przez Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w sierpniu 2018 
r. Miesiąc później Miasto Turek złożyło 
w Narodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, wniosek o dofinansowanie 
inwestycji, które pozyskało na 100% war-

tości netto przedsięwzięcia, tj. 14.040.000 
zł. W grudniu ubiegłego roku podpisana 
została umowa z wykonawcą wybranym 
w przetargu, tj. firma G-DRILLING S.A. z 
Warszawy, a następnie umowa na prowa-
dzenie nadzoru geologicznego z konsor-
cjum Pro-Invest Solutions Sp. z o.o. z Kra-
kowa i HPC POLGEOL S.A. z Warszawy.

Wykonanie odwiertu kosztuje 
16.211.400 złotych. Celem prac jest roz-
poznanie złóż wód termalnych, perspek-
tywicznych poziomów wodonośnych 
jury dolnej oraz przeprowadzenie testów 
hydrologicznych i badań fizyko-chemicz-
nych, umożliwiających ocenę parame-
trów złóż i ich ewentualnego wykorzysta-
nia w przyszłości. Wiercenie planowane 
jest na głębokość 2.200 m (+/-10%). 

Trwa wiercenie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód geotermal-
nych, przy ul. Korytkowskiej. Aktualnie wiercenie sięga głębokości ok. 2,1 km. 

Remont pomnika polegał na 
odnowieniu warstwy wierzch-
niej postumentu, w tym uzupeł-
nieniu betonowych odprysków. 
Co ważne, odtworzony został 
jego pierwotny kolor, czyli sza-
ry. Betonowa płyta z napisem 
na postumencie wymieniona 
została na płytę granitową ze 
srebrnymi literami. Podobnie 
mniejsza tablica informująca o 
tym, że pomnik stanął w miej-
scu uświęconym krwią Pola-
ków zamordowanych przez hi-
tlerowców w latach 1939-1945, 
wymieniona została na nową, 
granitową. W miejsce betonu 
u podstawy pomnika, ułożono 
kostkę granitową z krawęż-
nikiem. Remont kosztował 
20.700 zł, a pomnik teraz wyglą-
da jak nowy. 

Pomnik w nowej odsłonie

Zakończył się remont generalny pomnika „Nigdy więcej woj-
ny”, przy ul. Kolska Szosa. Postument zyskał kolory z czasów swo-
jego powstania. 

W skróciePoszukiwanie wód 
geotermalnych

Część z nowych pojemników na 
śmieci zastąpiła stare i zniszczone 
kosze, natomiast pozostałe zostały 
zamontowane w nowych miejscach. 
32 nowe kosze o wartości 15 tys. zł 
zainstalowane zostały w parku imie-
nia Świętej Siostry Marii Faustyny 
Kowalskiej, na skwerze Podgrodzie, 
na ul. Bursztynowej, na placach zie-
leni przy ul. Moniuszki oraz pomię-
dzy ulicami Paderewskiego i Bace-
wicz, przy ul. Gorzelnianej i w parku 
im. Konstytucji 3 Maja. 

Nowe kosze
Nowe kosze na śmieci zainstalowane zostały w kilkunastu 

miejscach na terenie Turku.

Przygotowany przez Urząd 
Miejski wniosek o dofinansowa-
nie budowy ulicy Leśnej, o warto-
ści 2.608.892,37 zł, pozyskał dofi-
nansowanie w wysokości 60%, tj. 
kwotę 1.565.335 zł. Miasto zaś na 
inwestycję przeznaczy co najmniej 
1.043.557,37 zł.

Budowa ulicy o długości ok. 550 
m, na odcinku od skrzyżowania z dro-
gą krajową nr 83 (Dobrską Szosą) do 
skrzyżowania z ul. Chełmońskiego, 
obejmie wykonanie nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej na jezd-
ni o szerokości 5,4 m, chodniku o 
szerokości 1,85 m oraz ciągu pieszo-
-rowerowym o szerokości 3,5 m. Wy-
budowane zostaną także zjazdy do 
posesji, kanalizacja deszczowa, nowe 
oświetlenie uliczne, usunięte kolizje 
z sieciami elektroenergetycznymi i 
przebudowana sieć telekomunikacyj-
na. Teren pod budowę jest częściowo 
uzbrojony, gdyż wcześniej Miasto 
wybudowało tu sieć kanalizacji sani-
tarnej, wodociągowej i deszczowej.

Ulica Leśna 
powstanie jeszcze 
w tym roku

Do końca tego roku wybudowana zostanie ulica Leśna. Miasto 
Turek na tę inwestycję pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Aktualnie trwa przetarg na wybór wykonawcy.

Blisko 336 tys. zł zaległości czyn-
szowych odpracowali lokatorzy 
mieszkań komunalnych. Łącznie 
dotychczas złożono 70 wniosków o 
odpracowanie zadłużenia. Aktual-
nie swój dług odpracowuje 9 osób. 

   
Trwają procedury zmiany miej-

scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów ulic: 
Dobrska Szosa, Słoneczna, Unie-
jowska i Niepodległości oraz ulic: 
Górniczej i Przemysłowej.

   
Miasto Turek pozyskało ok. 250 

tys. zł dofinansowania w ramach 
rządowego programu wsparcia 
budownictwa socjalnego i komu-
nalnego, na przebudowę budynku 
po Środowiskowym Domu Samo-
pomocy przy ul. Matejki 1, na dwa 
mieszkania komunalne, o łącznej 
powierzchni 114 m2.

   
Złożony został do Państwowego 

Instytutu Sztuki Filmowej w War-
szawie wniosek o dotację na remont 
sali kina TUR, w szczególności wy-
mianę foteli.

   
W ramach Programu Sportowa 

Polska do Ministerstwa Sportu i 
Turystyki został złożony wniosek o 
dofinansowanie budowy Centrum 
Boisk Plażowych na terenie OSiR 
przy ul. Armii Krajowej. Projekt za-
kłada powstanie kompleksu boisk do 
sportów plażowych przeznaczonych 
do gier zespołowych, zadaszonego 
lodowiska, które w okresie letnim 
wykorzystywane będzie na rolko-
wisko lub skate-park oraz zaplecza 
szatniowo-sanitarnego wraz z zago-
spodarowaniem terenu. Koszt inwe-
stycji szacowany jest na 3,4 mln zł, 
zaś wnioskowana dotacja 900 tys. zł. 
Planowany termin wykonania zależny 
jest od otrzymania dofinansowania. 

   
W Tureckim Inkubatorze Przed-

siębiorczości zorganizowane zo-
stało spotkanie przedsiębiorców z 
Turku zainteresowanych zasadami 
wspierania nowych inwestycji w 
Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej. Jedną z zachęt jest zwol-
nienie z podatku dochodowego, w 
przypadku firm działających na te-
renie Turku takie zwolnienie może 
nastąpić przez okres od 10 do 15 lat. 

   
Do sześciu miejskich przed-

szkoli samorządowych zapisanych 
zostało łącznie 865 dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. W trakcie naboru 
wszyscy chętni mieszkańcy miasta 
Turku mieli zapewnione miejsca w 
przedszkolach.

   
Miasto Turek zostało wyróżnio-

ne Polską Nagrodą Inteligentnego 
Rozwoju 2018, w kategorii „Sa-
morząd przyjazny mieszkańcowi i 
inwestorowi”. Jest to nagroda pod 
patronatem Prezes Urzędu Paten-
towego RP. Miasto Turek zostało 
docenione za realizację projektów 
wzmacniających inwestycyjny po-
tencjał Gminy Miejskiej Turek 
oraz za zwiększenie komfortu życia 
mieszkańców. Jest to już druga na-
groda dla Turku w kategorii dedy-
kowanej samorządom. 
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Urząd Miejski w Turku wydał 
2.300 zaświadczeń o przekształce-
niu prawa użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów.

   
Od początku tej kadencji samo-

rządu mieszkańcy Turku mogą oglą-
dać obrady Rady Miejskiej na żywo 
online, oraz nagrania archiwalne. 
Aby było to możliwe zakupiono sys-
tem do głosowania i zgłaszania się 
do debaty wraz z systemem nagło-
śnienia oraz zestawem kamer szyb-
koobrotowych, umożliwiających 
transmisję audio-video on-line z ob-
rad sesji Rady Miejskiej Turku.

   
24 marca 2019 r. zorganizowane 

zostały po raz drugi Mistrzostwa 
Przedszkoli Miasta Turku w Wie-
lobojach Sportowo-Rekracyjnych. 
Przedszkolaki rywalizowały w 10 
konkurencjach. Zwyciężyło Przed-
szkole Samorządowe nr 3, drugie 
miejsce zajęło Przedszkole Nr 4, a 
trzecie Przedszkole Nr 6.

   
Zakończyła się rekrutacja do klas 

pierwszych szkół podstawowych na 
rok szkolny 2019/2020. Od września 
2019 r. w turkowskich szkołach pod-
stawowych będzie uczyć się łącznie  
2.202 uczniów. Do klas pierwszych 
zapisanych zostało 296 dzieci, w tym 
65 do „Jedynki”, 95 do „Czwórki” i 
136 do „Piątki”.

   
657.976 zł przeznaczyło Miasto 

Turek na różne działania realizowa-
ne przez organizacje pozarządowe, z 
zakresu turystyki, oświaty i wycho-
wania, ochrony zdrowia - zwalczania 
narkomanii, przeciwdziałania alko-
holizmowi, promocji zdrowia, eduka-
cyjnej opieki wychowawczej, kultury 
i kultury fizycznej. 

   
Posiadacze Turkowskiej Karty 

Dużej Rodziny mogą korzystać z ko-
lejnych zniżek. Do programu przy-
stąpiła bowiem firma PHU Dystrybu-
cja Gazu Janusz Terpiłowski, która 
rodzinom wielodzietnym oferuje 10% 
zniżki na gaz w butlach 11 kg. 

   
Wkrótce ruszą wakacyjne remonty 

w szkołach i przedszkolach na terenie 
Turku. Miasto na ten cel zamierza 
przeznaczyć 590 tys. zł. W tym roku 
budynek Szkoły Podstawowej nr 1 
zostanie dostosowany do nowych 
wymagań ochrony przeciwpożarowej 
(I etap), w Szkole Podstawowej nr 4 
zmodernizowane zostaną korytarze na 
parterze, w Szkole Podstawowej nr 5 
zmodernizowana sala gimnastyczna z 
zapleczem przy ul. Broniewskiego, a 
w Przedszkolu Samorządowym nr 4 
remont ciągu żywieniowego, a w pozo-
stałych placówkach drobne remonty. 

   
238 uczniów ostatniego rocznika 

gimnazjów przystąpiło w kwietniu 
do egzaminu gimnazjalnego, zaś do 
pierwszego po reformie sprawdzia-
nu ósmoklasistów przystąpiło 233 
uczniów. Pomimo strajku nauczy-
cieli, egzaminy przebiegły bez za-
kłóceń, a Dyrektorzy szkół wspólnie 
z Urzędem Miejskim zebrali pełne 
składy zespołów egzaminacyjnych.

W skrócie

Automatyczne defibrylatory 
zewnętrzne, w skrócie AED, to 
urządzenia, które po podłączeniu 
elektrod do klatki piersiowej oso-
by poszkodowanej, analizują rytm 
serca i określają, czy poszkodowa-
ny wymaga defibrylacji, czyli za-
stosowania impulsu elektrycznego 
dla zatrzymania migotania komór 
i przywrócenia prawidłowej akcji 

serca. Urządzenia mogą być ob-
sługiwane przez każdego, gdyż po 
uruchomieniu wydają komendy w 
języku polskim i instruują, co nale-
ży zrobić. 

Jeden z defibrylatorów został na 
stałe umieszczony na terenie pływal-
ni krytej, w sąsiedztwie kas. Ozna-
czony jest tabliczką z napisem AED. 
Drugi jest urządzeniem przenośnym 

i będzie można wykorzystywać go 
np. podczas imprez plenerowych 
czy innych wydarzeń. W ten sposób 
mieszkańcy naszego miasta będą 
lepiej zabezpieczeni w przypadku 
różnych nieprzewidzianych zdarzeń 
związanych z ich zdrowie.

O zakupie defibrylatorów zde-
cydowali mieszkańcy w ramach II 
edycji Budżetu Obywatelskiego.

Miasto zakupiło dwa automatyczne defibrylatory do szybkiego przywrócenia akcji serca. Urzą-
dzenia są na wyposażeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku. 

Bo życie jest cenne

Eko-Korytarz powstał w ramach 
projektu pod nazwą „Jest fantastycz-
nie żyć ekologicznie, czyli Zielono 
nam! - edukacja ekologiczna miesz-
kańców Gminy Miejskiej Turek”. 
Miasto na ten cel pozyskało 167.904 
zł z funduszy unijnych. 

W Eko-Korytarzu każdy turko-
wianin może skorzystać z urządzeń, 
które dają wiedzę w zakresie odna-
wialnych źródeł energii, segregacji 
odpadów komunalnych i recyklingu, 
oszczędzania wody i energii oraz 
niskiej emisji. Do dyspozycji miesz-
kańców oddane zostały totemy z grą 
edukacyjno-logiczną, tablice infor-
macyjne oraz tablice magnetyczne z 
eko-zagadkami i grami mobilnymi, 
ekologiczne koło fortuny, rower spin-
ningowy z modułem prądotwórczym, 
dwa infokioski interaktywne z grami 
ekologicznymi, oraz budka ekolo-
giczna z aparatem telefonicznym, w 
którym zainstalowany jest system 
umożliwiający odtwarzanie sekwencji 
audio o tematyce ekologicznej.

Ekoszkoła dla turkowian
Każdy, kto ma wątpliwości co do segregacji odpadów, może skorzystać z wiedzy, jaką oferuje Eko-

-Korytarz, czyli nowy łącznik pływalni krytej i strona www.ekoturek.pl

Interaktywna ścieżka ekologicz-
na jest ogólnodostępna i nieodpłatna 
dla wszystkich. Urządzenia są mobil-
ne, dzięki czemu będą wystawiane 
w Eko-Stoisku podczas imprez ple-

nerowych, w specjalnie w tym celu 
zakupionym namiocie pneumatycz-
nym.

Ponieważ eko edukacja jest 
bardzo ważna, w ramach projektu 

prowadzona jest kampania infor-
macyjno-edukacyjna o ochronie 
środowiska. W tym celu utworzona 
została strona internetowa www.
ekoturek.pl, dedykowana działa-
niom ekologicznym, wydane publi-
kacje ekologiczne dedykowane dla 
dzieci i dorosłych, zaś w szkołach, 
przedszkolach i w klubie seniora 
prowadzone są Eko-Warsztaty.

Osoby pokrzywdzone przestęp-
stwem oraz ich najbliżsi mogą zgła-
szać się do MOPS przy ul. Konińskiej 
4, do lokalnego punktu Ośrodka 
Pomocy Osobom Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem. Tutaj mogą 
otrzymać bezpłatną pomoc prawną, 
psychologiczną, mediację, pomoc te-
rapeutyczną i psychiatryczną. Punkt 
pokrywa także koszt schronienia 
osoby pokrzywdzonej, dofinansuje za-
kup żywności dla takiej osoby, koszty 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pokrzywdzonych przestępstwem czy 
wyjazd dziecka na krótki wypoczy-
nek. 

W Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Turku z osoba-
mi pokrzywdzonymi przestęp-
stwem pracują cztery osoby: 
Anna Szubska-Budka - osoba pierw-

szego kontaktu, pracownik socjalny; 
Elżbieta Michalska - mediator, pra-
cownik socjalny; Roman Kacprzak - 
psycholog; Maciej Rosiak – prawnik. 
Turkowski Punkt Ośrodka Po-
mocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem jest czynny we 
wtorki i czwartki, w godzinach 
od 15.30 do 17.30, w pokoju nr 
10 w MOPS, przy ul. Konińskiej 4. 
Najlepiej wcześniej w wymienionych 
godzinach, telefonicznie umówić się 
na wizytę, dzwoniąc pod nr tel. 792 
592 034.

Wszystko to w ramach projektu 
„Pomoc osobom pokrzywdzo-
nym przestępstwem oraz oso-
bom im najbliższym, świadkom i 
osobom im najbliższym”, współ-
finansowanego przez Minister-
stwo Sprawiedliwości.

MOPS pomaga 
ofiarom przestępstw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku wspólnie z Towa-
rzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, pomagają ofiarom 
przestępstw. 

Siłownia znajduje się na stadionie, 
w sąsiedztwie pływalni krytej. Jest 
ogrodzona, wyposażona w ławki i ko-
sze na odpady. Można korzystać tu-
taj z szesnastu różnego rodzaju urzą-
dzeń fitness. Są to: drabinka, wyciąg, 
wioślarz, sztanga do wypychania, 
wyciąg górny, ławka treningowa, 
krzesło do wyciskania, pajacyk, sur-
fer, biegacz, twister, narty, orbit rek, 
prasa nożna i drążek do podciągania. 

Niektóre z nich dostosowane są dla 
osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, o czym informują ta-
bliczki na urządzeniach. Na terenie 
siłowni zamontowany został także 
stół do gier planszowych.

Siłownia zewnętrzna na Stadionie 
1000-lecia kosztowała 60 tys. zł i po-
wstała w wyniku głosowania miesz-
kańców w ubiegłorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego.

Na Stadionie 1000-lecia powstała nowa siłownia zewnętrzna. 
Można tutaj ćwiczyć na kilkunastu różnych urządzeniach. Część 
z nich dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych, porusza-
jących się na wózkach. 

Plac fitness na stadionie


