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Modernizacja ulicy Kaliskiej na 
odcinku od Pl. Wojska Polskiego do 
skrzyżowania z ulicami Mickiewi-
cza i Gorzelnianą, trwa od kilkunastu 

tygodni. Podczas prac wykonawca 
natknął się na niespodziewane trud-
ności, wynikające z zaniedbań innych 
fi rm, które wcześniej w ulicy Kali-

o raz kolejny przedstawiam 
Wam sprawozdanie z pracy 
samorządu miejskiego. Tym 

razem obejmuje ono ostatnie 
sześć miesięcy tego roku. Był to 
intensywny okres, obfitujący w 
przedsięwzięcia inwestycyjne i 
społeczne. Niektóre plany trzeba 
było zweryfikować, bo teraz nad-
chodzi trudny czas dla samorzą-
du terytorialnego. Na samorządy 
narzucane są kolejne zadania i 
wydatki, z drugiej zaś strony dra-
stycznie maleją wpływy do kasy 
miejskiej. To sprawia, że samo-
rządy zmuszone są rezygnować z 
wielu inwestycji.

Zaczęliśmy budowy dwóch 
ulic: Leśnej i deptaka na Kali-
skiej. Na obu wkrótce zakończą 
się prace, natomiast zaczną na 
budowie kolejnej ulicy – Wincen-
tego Witosa na Osiedlu Wyzwo-
lenia. Na ulicy Wyszyńskiego wy-
budowany został nowy chodnik, 
a na Słonecznej skrzyżowanie ze 
zjazdem do terenów pod budow-
nictwo jednorodzinne. Przygoto-
wujemy wniosek do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, o dofinansowanie do wierce-
nia drugiego otworu, tym razem 
już eksploatacyjnego wód termal-
nych. Tak, wody pod naszym Mia-
stem nadają się do wykorzystywa-
nia. Do tego potrzebny jest drugi 
odwiert i specjalna instalacja, a to 
wszystko kosztuje kilkadziesiąt 
milionów złotych. Żeby to wszyst-
ko mogło zadziałać, potrzebne 
są pieniądze, czas i współpraca 
wszystkich ugrupowań.

Po trzech latach sukcesywnej 
i konsekwentnej termomoderni-
zacji, ocieplone zostały wszystkie 
bloki komunalne na osiedlu przy 
ul. Górniczej. Teraz wyglądają 
jak nowe, ale przede wszystkim 
mieszkańcom łatwiej jest ogrzać 
swoje mieszkania. Zachwyca 
również zmodernizowana sala 

gimnastyczna Szkoły Podstawo-
wej nr 5, w budynku B przy ul. 
Broniewskiego. Korzystający z 
pływalni krytej zapewne widzie-
li też nowy brodzik, w którym 
najmłodsi  uczą się pływać. Dla 
Państwa wygody, w Urzędzie 
Miejskim można korzystać z 
płatności bezgotówkowych, a do 
obsługi mieszkańców zainstalo-
wane zostały cztery terminale 
płatnicze.

Wiele naszych działań ma 
charakter społeczny, ma poma-
gać w życiu mieszkańcom. Tak 
jak nowa siłownia fitness przy 
ul. Wyszyńskiego, wspólne dzieło 
Miasta i Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Tęcza”, czy nowo urucho-
miona przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, bezpłatna 
wypożyczalnia sprzętu rehabili-
tacyjnego. Dla rodzin, które mają 
troje lub więcej dzieci, zabie-
gamy o kolejne oferty tańszych 
usług w ramach programu Tur-
kowska Karta Dużej Rodziny. W 
blisko stu mieszkaniach komu-
nalnych, w trosce o zdrowie i ży-
cie lokatorów, zainstalowaliśmy 
czujniki czadu, gazu i dymu. Dla 
ratowania życia najmłodszych 
mieszkańców kupiliśmy nowy in-
kubator i inne sprzęty do szpita-
la w Turku. Seniorów bezpłatnie 
szczepimy przeciwko grypie. To 
zaledwie wycinek działań podej-
mowanych przez turkowski sa-
morząd. Z lektury sprawozdania 
dowiedzą się Państwo znacznie 
więcej. 

Korzystając z okazji zapra-
szam Państwa do udziału w im-
prezie bożonarodzeniowej „Ma-
gia Świąt” na rynku w Turku, 14 
i 15 grudnia. Będzie to okazja do 
wspólnego kolędowania, spotkań 
i rozmów, a najmłodsi ucieszą się 
ze spotkania ze św. Mikołajem. 
Do zobaczenia.

Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turek

Szanowni Państwo,
Drodzy Turkowianie!

Ulica Wincentego Witosa sąsiaduje 
z ulicami św. Barbary i Macieja Rataja. 
W ramach inwestycji, która rozpocznie 
się wkrótce, powstaną dwa odcinki uli-
cy Witosa: pierwszy od skrzyżowania 
z ul. Ks. Dominika Jędrzejewskiego o 
długości 102 m i drugi, od skrzyżowa-
nia z ul. Św. Barbary do skrzyżowania 

z ul. Macieja Rataja, o długości 145 m. 
Obecnie ul. Witosa jest drogą grunto-
wą, częściowo z terenami zielonymi, 
bez wyznaczonej jezdni, chodnika czy 
parkingów.

Ulica Witosa w nowej odsłonie 
będzie miała kanalizację deszczową, 
jezdnię, chodniki, miejsca parkingo-

we dla 92 pojazdów, w tym 5 dla osób 
niepełnosprawnych, oraz oświetlenie 
uliczne. Wszystko to wybuduje Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. 
z o.o. za 969 tys. zł. Dofi nansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych to 
50% kosztów kwalifi kowanych, czyli 
ok. 450 tys. zł. 

Remont deptaka na Kaliskiej
Deptak na ulicy Kaliskiej zaczyna przybierać nowy wygląd. Choć prace wciąż trwają, to nawierzch-

nia z kostki brukowej, bez wytyczonych chodników i jezdni, całkowicie zmieniła wygląd ulicy. 

Wkrótce ruszy budowa ul. Witosa
Nasze Miasto pozyskało dofinansowanie do budowy ulicy Witosa na Osiedlu Wyzwolenia. Ulica 

ma powstać do sierpnia przyszłego roku. 

skiej kładły m.in. instalację gazową. 
To spowodowało wydłużenie prac 
przy budowie deptaka. 

Niemniej część ulicy już powstała, 
a niedługo zakończy się cała bu-
dowa. Przypomnijmy, że zanim w 
ogóle doszła do skutku, cały pro-
jekt musiał zyskać akceptację Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, gdyż ulica Kaliska znajduje 
się w strefi e ochrony konserwator-
skiej.

W ramach prowadzonych prac 
zlikwidowany został klasyczny 
przekrój ulicy w formie chod-
ników i jezdni asfaltowej. W to 
miejsce powstaje jednolita na-
wierzchnia deptaka z kostki bru-
kowej i uformowanym ciekiem 
deszczowym w środkowej części. 
Będzie tutaj wydzielony pas dla 
rowerzystów. 

Prace budowlane będą koszto-
wały 890 tys. zł. 

P
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Miasto złożyło wniosek do Fun-

duszu Dróg Samorządowych, na 
dofi nansowanie do budowy ul. 
Chełmońskiego. Wartość inwestycji 
szacowana jest na ponad 3,5 mln zł, 
zaś spodziewane dofi nansowanie może 
wynieść ok. 1,7 mln zł. 

   
W ramach rządowego programu 

wsparcia budownictwa socjalnego i 
komunalnego, zawarta została umowa 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowe-
go na przebudowę i zmianę sposobu 
użytkowania budynku po dawnym 
Środowiskowym Domu Samopomo-
cy przy ul. Matejki, gdzie powstaną 
mieszkania komunalne. Bank może 
udzielić dofi nansowania w wysokości 
ponad 250 tys. zł. 

   
Złożony został wniosek o dofi nan-

sowanie z funduszy unijnych przebu-
dowy i zmiany sposobu użytkowania 
pomieszczeń po dawnej księgarni przy 
ul. 3 Maja, w których mają powstać 
nowe powierzchnie muzealne, w tym 
m.in. sala główna - ekspozycyjna, 
umożliwiająca organizację koncertów, 
wystaw, odbywających się dotychc-
zas w wąskich korytarzach krużganka 
muzealnego lub niewielkich salkach 
wystaw czasowych. Miasto wnioskuje 
o dofi nansowanie w wysokości ok. 630 
tys. zł.

   
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego, Miasto pozyskało 
55 tys. zł dofi nansowania dla Muzeum 
Miasta Turku, na organizację wystawy 
muzealnej „Archiwum Igły - Turek w 
niemieckim planie okupacyjnym”. 

   
Miasto dwukrotnie składało wni-

osek o dotację na wymianę foteli i re-
mont sali kina TUR, do Państwowego 
Instytutu Sztuki Filmowej w Warsza-
wie. Za każdym razem wniosek nasze-
go miasta był odrzucany. 

   
Cały czas realizowany jest program 

odpracowywania przez najemców 
mieszkań komunalnych zadłużenia 
w opłatach czynszowych. Łącznie 
lokatorzy odpracowali zadłużenie w 
wysokości ok. 370 tys. zł. 

   
W związku z wejściem w życie 

nowych zasad przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów, 
Urząd Miejski w Turku wydał ponad 
1.000 zaświadczeń własnościowych.

   
Cały czas trwa procedura przejęcia 

przez Miasto gruntów od wszystkich 
członków wspólnot mieszkaniowych, 
pod budowę ulicy Kączkowskiego, 
przy blokach nr 14, 16, 18, 20 i 22. 
Przejęcie utrudniają i wydłużają w 
czasie sprawy spadkowe. Dopiero po 
przejęciu wszystkich udziałów w grun-
cie, Miasto będzie mogło wybudować 
ulicę. 

   
Opracowywana jest dokumentacja 

na budowę drogi na Osiedlu Wyzwole-
nia, przy nowo powstających blokach 
w okolicy ronda Wyzwolenia.

   
Powstaje również dokumentacja 

przebudowy dawnego sklepu przy ul. 
Kaliskiej 43 na mieszkanie komunalne. 

   
Wkrótce powstanie dokumentacja 

na budowę skrzyżowania ulic św. Flo-
riana i Komunalnej. 

Projekt powstał w 2017 r. Wówczas 
w odpowiedzi na liczne komunikaty, 
do udziału zgłaszali się mieszkań-
cy zainteresowani montażem insta-
lacji fotowoltaicznej bądź solarnej. 
Miasto pozyskało dla nich fundusze 

unijne. Łącznie to kwota 5.389.031 
zł., przy całkowitej wartości projektu 
6.928.384 zł. Mieszkańcy płacili 15 
proc. wartości netto przedsięwzięcia i 
całą wartość należnego podatku VAT. 
Ostatecznie na 304 domach w Turku 

W Turku instalacje
OZE już działają

Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu „Energia słoneczna 
dla domu - wykonanie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów 
słonecznych”. Uczestnicy projektu już mogą cieszyć się z odna-
wialnych źródeł energii.

zamontowana została fotowoltaika, a 
w 86 kolektory słoneczne. 

Aktualnie trwają prace związa-
ne z powykonawczym rozliczeniem 

projektu z instytucją wdrażającą fun-
dusze unijne, to jest z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Wielko-
polskiego. 

Górnicza 22 i 24 były ostatnimi 
ocieplonymi blokami na tym osiedlu. 
W tym roku w obu zmodernizowana zo-
stała instalacja centralnego ogrzewania, 
poprzez uzupełnienie izolacji, montaż 
zaworów na pionach świecowych, uzu-
pełnienie zaworów termostatycznych 
oraz montaż podzielników do pomiaru 
ciepła i central obsługujących podziel-
niki. Ściany zewnętrzne od piwnic po 
najwyższe kondygnacje oraz kominy 
zostały ocieplone, podobnie jak stropo-
dachy nad klatkami schodowymi. Wy-
mieniono też starą, drewnianą stolarkę 

okienną w częściach wspólnych klatek 
schodowych, piwnic, oraz na poddaszu 
i w lokalach mieszkalnych. Bloki zyska-
ły także nowe drzwi wejściowe do kla-
tek schodowych i nowe zadaszenia nad 
tymi drzwiami. Ponadto wyremontowa-
no balkony, które należało odpowiednio 
zaizolować, wymienić obróbki blachar-
skie i posadzki. Termomodernizacja 
bloku przy Górniczej 22 kosztowała 
310 tys. zł, zaś bloku przy Górniczej 24 
- 314 tys. zł. 

W minionych latach ocieplono po-
zostałe bloki: w 2017 roku nr 20 i nr 30 

Piękne osiedle przy Górniczej
Zakończyła się termomodernizacja wszystkich bloków komu-

nalnych na osiedlu przy ul. Górniczej. Bloki ocieplane były przez 
trzy lata, wszystkie kosztowały 1,7 mln zł. 

(576 tys. zł), a w 2018 r. nr 28 i nr 32 
(478 tys. zł). Przy termomodernizacji 
części bloków przy Górniczej, Miasto 
Turek korzystało z częściowo umarzal-
nych pożyczek z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu. Umorzenie 
pożyczki w Funduszu obniżało koszty 
każdej inwestycji termomodernizacyj-
nej. 

Ulica Leśna budowana jest na od-
cinku 548 m, od skrzyżowania z dro-
gą krajową nr 83 (Dobrską Szosą) do 
skrzyżowania z ul. Chełmońskiego. 
Będzie to ulica z kostki brukowej beto-
nowej, z jezdnią o szerokości 5,40 m, z 
chodnikiem o szerokości 1,85 m i cią-
giem pieszo-rowerowym o szerokości 
3,50 m. Do tego wybudowana zostanie 
kanalizacja deszczowa, oświetlenie 
uliczne w technologii LED oraz prze-

budowana sieć telekomunikacyjna. 
W ramach inwestycji powstaną także 
krótkie odcinki przyległych dróg: 04L 
o długości 117 m i ul. Malczewskiego 
o długości 32 m, wraz z jezdniami i 
chodnikami z kostki brukowej betono-
wej, zjazdami do posesji, oświetleniem 
ulicznym i zielenią. 

Wykonawcą inwestycji jest Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Sp. z o.o. w Turku. Budowa kosztuje 

Na ukończeniu jest budowa ulicy Leśnej. W miejscu drogi grun-
towej powstaje ulica z chodnikami, ścieżką rowerową i jezdnią z 
kostki brukowej. 

Kończymy budowę Leśnej

2.771.338 zł. Miasto Turek na powsta-
nie ul. Leśnej pozyskało dofi nansowa-
nie z Funduszu Dróg Samorządowych, 

w wysokości 1.349.897 zł. Miasto ze 
swoich środków na budowę ul. Leśnej 
wyda 1.421.441 zł.

Sala gimnastyczna po remoncie wygląda jak nowa. Naj-
ważniejszym elementem przedsięwzięcia było wyciszenie 
ścian. Ściany zostały przebudowane, zainstalowana została 
na nich izolacja akustyczna.  Wymieniono osprzęt instalacji 
elektrycznej, drzwi, osłony grzejników centralnego ogrzewa-
nia i drabinki. Także podłoga z parkietu została wymieniona 
na nową. Wyremontowane zostało również zaplecze sali.

Modernizacja sali gimnastycznej kosztowała 153 tys. zł.

Sala jak nowa
Wyremontowana została sala gimnastyczna w 

budynku B Szkoły Podstawowej nr 5, tj. w daw-
nym Gimnazjum nr 1 przy ul. Broniewskiego. Te-
raz lekcje wychowania fizycznego prowadzone 
są w o wiele lepszych warunkach. 
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W ramach wybranego w ubiegło-
rocznym Budżecie Obywatelskim pro-
jektu pod nazwą „Zielone Płuca dla 
Miasta”, wzdłuż Al. Solidarności posa-
dzono 50 drzew oraz zakupiono kosze 
na psie odchody.

   
Trwa przetarg na administrowanie 

strefy płatnego parkowania na ulicach 
Pl. Wojska Polskiego, Pl. H. Sienkie-
wicza, Kolskiej, Kaliskiej, Szerokiej i 
Browarnej, poprzez wprowadzenie 14 
nowych parkomatów. 

   
Trwają prace związane z moder-

nizacją oczyszczalni ścieków. Ta naj-
droższa inwestycja w dziejach samo-
rządu miasta Turek, realizowana przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ma 
kosztować  ok. 70 mln zł.

   
Zmodernizowana została bądź wy-

budowana sieć wodociągowa przy 
ulicach: Spółdzielców, Zdrojki Lewe, 
Os. Zapałczane, Uniejowskiej, Dą-
browskiego, Legionów Polskich, Mi-
lewskiego, Kaliskiej, Wyzwolenia, 
Słonecznej, Piwnej, Kączkowskiego, 
Kolska Szosa i Os. Leśna. Prace kosz-
towały ponad 3 mln zł. 

   
Przy ulicach: 650-lecia, osiedle 

Muchlin, Żeromskiego, Wyzwolenia, 
Piłsudskiego, Kączkowskiego, Kali-
skiej, Chopina, Poduchowne, Dwor-
cowej, Uniejowskiej, Os. Dobrskie , 
Kaczmarskiego, Piwnej i Cieplaka, 
PGKiM Sp. z o.o. za sumę 1,5 mln 
zł modernizowało bądź wybudowało 
sieć sanitarną.

   
Ponad 1,4 mln zł kosztowały mo-

dernizacje kanalizacji deszczowej w 
ulicach: Zdrojki Lewe, Dobrskiej, Sło-
wackiego, Armii Krajowej, Uniejow-
skiej, Łąkowej, Gorzelnianej i w rejo-
nie Os.  Wyzwolenia.

   
Miejska spółka PGKiM wykonała 

nowe przyłącza ciepłownicze. Inwe-
stycje o łącznej wartości 300 tys. zł 
miały miejsce m.in. na ulicach: 3 Maja, 
Żeromskiego, Matejki, 650-lecia, Bro-
warnej i Os. Młodych.

   
Z kolei przy ulicach: Al. Solidar-

ności, Górniczej, Piłsudskiego, Dą-
browskiego, Legionów Polskich, Sta-
wickiego, Kolska Szosa, Powstańców 
Warszawy, Grunwaldzkiej, 650-lecia, 
Matejki, Al. Jana Pawła II i Kączkow-
skiego, rozbudowana bądź zmoderni-
zowana została sieć cieplna. Łączna 
wartość wymienionych przedsięwzięć 
to ponad 850 tys. zł. 

   
Zakupiono, zmodernizowano i 

wybudowano węzły ciepłownicze na 
ulicach: 650-lecia, Dąbrowskiego, 
Wyszyńskiego, Uniejowskiej, POW, 
Milewskiego, Młodych, Górniczej, 
Armii Krajowej, Żeromskiego, POW, 
przy stołówce KWB Adamów, Bro-
niewskiego, Legionów Polskich, Kol-
ska Szosa i Wyzwolenia. Wymienione 
zadania, wykonane przez PGKiM Sp. z 
o.o., kosztowały ok. 360 tys. zł. 

   
40 narkotestów ślinowych zakupiło 

Miasto do używania podczas kontroli 
czy interwencji przez policję. Zaku-
pione narkotesty ślinowe Multi-Drug 
6cc pozwalają na szybkie wykrycie w 
organizmie najczęściej występujących 
narkotyków. 

„Poprawiamy jakość diagnostyki 
i leczenia dzieci oraz noworodków 
w naszym mieście” to projekt, który 
mieszkańcy Turku wybrali do reali-
zacji z Budżetu Obywatelskiego. W 
związku z tym Miasto zakupiło 30 
różnych sprzętów medycznych dla 
oddziałów noworodkowego i dziecię-
cego, pomagających w leczeniu naj-
młodszych mieszkańców miasta.

Wśród sprzętów przekazanych 

szpitalowi znalazły się: inkubator, 
lampy do fototerapii, aparat do resu-
scytacji noworodków, iluminator na-
czyniowy – skaner żył ze statywem 
i ładowarką w zestawie, generator 
impulsów powietrznych, kamizelki 
pełne wielokrotnego użytku, wagi 
niemowlęce, waga dla starszych dzie-
ci oraz dziewięć profesjonalnych in-
halatorów. Ich łączna wartość wynosi 
150 tys. zł.

Miasto kupiło kolejny sprzęt dla szpitala
Za 150 tys. zł Miasto zakupiło sprzęt dla oddziałów dziecięcego 

i noworodkowego szpitala powiatowego w Turku. Wśród sprzę-
tów ratujących zdrowie najmłodszych są  m.in. inkubator i aparat 
do resuscytacji. 

Zniczodzielnia powstała przy 
współpracy Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Turku. Idea zniczodziel-
nia jest prosta. Chodzi o to, że moż-
na tu zostawić zużyty, ale kompletny 

znicz bez wkładu, aby ktoś inny po 
włożeniu nowego wkładu, mógł go 
jeszcze wykorzystać. 

Jeśli mieszkańcy będą aktywnie ko-
rzystać ze zniczodzielni, wówczas taka 
sama stanie na cmentarzu komunalnym 
w Słodkowie.

Zniczodzielnia powstała na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Chopina. Tutaj można zostawić zużyte znicze, które po wymianie 
wkładu wciąż się mogą jeszcze komuś przydać. 

Podzielmy się zniczami

Miasto Turek, przy współpracy 
z Przedsiębiorstwem Gospo-
darki Komunalnej i Miesz-

kaniowej Sp. z o.o. w Turku, w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców lokali 
komunalnych, montowało czujniki alar-
mowe gazu, dymu i czadu. Nowe czuj-
niki już uratowały życie jednej rodziny.

Zainstalowano łącznie 172 urzą-
dzenia, w tym: 77 czujników czadu, 
91 czujników gazu i 4 czujniki dymu. 
Trafi ły one do 97 mieszkań komunal-
nych, położonych przy ulicach: Bro-
warnej, Dobrskiej, Kolskiej, Kaliskiej, 
Powstańców Wielkopolskich, 3 Maja, 
Żeromskiego, Plac Sienkiewicza i Plac 
Wojska Polskiego. Inwestycja w zdro-
wie i życie mieszkańców kosztowała 30 
tys. zł. 

Prace przy odwiercie poszukiwaw-
czo-rozpoznawczym wód geotermal-
nych, przy ul. Korytkowskiej, trwały od 
końca lutego do sierpnia. Ostatecznie 
okazało się, że wody geotermalne są 
na głębokości 2100 m i mają tempe-
raturę ok. 80° C. Odwiertu nie byłoby 
bez dofi nansowania pozyskanego przez 
Miasto Turek z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w wysokości 
100% wartości netto przedsięwzięcia, 
tj. ok. 13,5 mln zł. Po stronie Miasta 
pozostało zapłacenie podatku VAT w 
wysokości ok. 2 mln zł.

Osiągnięta głębokość otworu po-
szukiwawczo-rozpoznawczego wynosi 
2169 m. Warstwa wodonośna znajduje 
się w jurze dolnej, od głębokości 2100 
m. Miąższość, czyli głębokość warstwy 
wody wynosi 50 m, co jest porówny-
walne z głębokością Morza Bałtyckie-
go. Temperatura nad złożem wody wy-
nosi 78° C, zaś temperatura wody sięga 
80° C. To więcej niż wcześniej zakłada-
no. Jak potwierdzono, woda ma dobry 
dopływ i jest wodą słoną o wysokiej 
mineralizacji (ok. 120g/l). Zgodnie z 
wymogami programu rządowego „Geo-
termia”, wnioski na drugi odwiert mogą 

Pod naszym miastem odkryte zostały gorące wody geotermalne. 
Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja do złożenia wnio-
sku o dofinansowanie do wiercenia otworu eksploatacyjnego.

Gorąca woda odkryta pod Turkiem

składać tylko spółki, a nie miasto. Dla-
tego sprawą zajęło się PGKiM Sp. z o.o.

Aktualnie opracowywana jest doku-
mentacja techniczna drugiego odwiertu, 
bez którego nie byłaby możliwa eks-
ploatacja wód. Wody słone bowiem po 
wykorzystaniu ich temperatury muszą 
drugim otworem wrócić pod ziemię. 

Po opracowaniu dokumentacji, Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o.o. będzie składa-
ło w NFOŚiGW w Warszawie wniosek 
o dofi nansowanie odwiertu eksploata-
cyjnego, który podobnie jak poszuki-
wawczo-rozpoznawczy, może koszto-
wać kilkanaście milionów złotych. 

Chodnik powstał w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Na ten 
projekt głosowało bardzo dużo 
mieszkańców, bo też chodnik jest 
codziennie bardzo mocno uczęsz-
czany przez turkowian zmierzają-
cych do pracy, do szkoły czy po 
zakupy. 

W ramach przedsięwzięcia wymie-
niono nawierzchnię chodnika, ułożo-
ne zostały nowe krawężniki betonowe 
oraz nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej o grubości 8 cm. Nowy 
chodnik ma szerokość 2,2 m i 97 m 
długości, kosztował 47 tys. zł.

Nowy chodnik
Wzdłuż bloku przy ul. Wyszyńskiego 2 wybudowany został 

nowy chodnik. 
Podatki i inne opłaty można w 

Urzędzie Miejskim w Turku re-
gulować przy użyciu karty ban-

kowej. Dla łatwiejszej obsługi miesz-
kańców zainstalowane zostały terminale 
płatnicze. 

Urząd Miejski w Turku przystąpił do 
Programu Upowszechniania Płatności 
Bezgotówkowych „Polska bezgotów-
kowa”. W urzędzie zainstalowane zo-
stały cztery terminale płatnicze. Można 
przy ich pomocy dokonywać płatności 
w kasie, w Biurze Obsługi Klienta i w 
Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu 
Miejskiego oraz w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego na ul. Szkolnej. 

Terminale obsługują karty Visa i 
MasterCard, GooglePay w technice 
tradycyjnej i zbliżeniowej, oraz system 
płatności mobilnych BLIK. 

Inwestycja w życie
i zdrowie mieszkańców

Płacić można kartą
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-kiermasz ozdób świątecznych
-spotkanie ze św. Mikołajem

-wspólne śpiewanie kolęd
-loteria świąteczna

-stoiska gastronomiczne
-koncert świąteczny

MAGIA  ŚWIĄT

ORGANIZATORZY:
MIASTO TUREK
GMINA TUREK 
TURKOWSKA UNIA ROZWOJU T.U.R.

14-15 GRUDNIA
10.00-18.00

PL. WOJSKA POLSKIEGO

WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.MIASTOTUREK.PL

Stary brodzik w pływalni był od jej 
powstania, czyli od ponad 20 lat. Miał 
głębokość 80 cm i 25 m długości. Na 
nim setki dzieciaków przez minione 
lata nauczyło się pływać. Nic jednak 
nie trwa wiecznie i stan techniczny 
brodzika nie pozwalał na jego dalsze 
użytkowanie. 

Po opróżnieniu niecki basenu z 
wody, stara konstrukcja brodzika zo-
stała zdemontowana. Na to miejsce 
zamontowano nową podłogę brodzika, 
który teraz ma 90 cm głębokości, oraz 
nowe odgrodzenie od toru pływackie-
go, wykonane z elementów nierdzew-
nych.

Nowy brodzik na pływalni
Ponad 230 tys. zł kosztowała wymiana wypłycenia brodzika na pływalni krytej. 

Biegacz, orbitrek, wioślarz, wy-
ciąg i krzesło do wyciskania to 
tylko część urządzeń dostępnych 
dla mieszkańców w nowej siłowni 
zewnętrznej. Jego realizacja koszto-

wała 25 tys. zł. Plac fi tness na osie-
dlu powstał we współpracy Miasta i 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza”, 
które przedsięwzięcie sfi nansowały 
wspólnie.

Fitness na osiedlu
W rejonie ul. Wyszyńskiego 3 Miasto wspólnie ze Spółdziel-

nią Mieszkaniową „Tęcza” wybudowało siłownię zewnętrzną.

Sprzęt można wypożyczyć po 
wcześniejszym, telefonicznym uzgod-
nieniu pod numerami tel.: 604 752 
032 lub 63 278 34 30. W wypoży-
czalni dostępny jest taki sprzęt jak: 
kule ortopedyczne, trójkołowe rowery 
rehabilitacyjne, balkoniki kroczące i 
wózki inwalidzkie. W miarę potrzeb 
mieszkańców, oferta wypożyczalni 
będzie rozszerzana.

Sprzęt oferowany jest osobom 
niepełnosprawnym, których stopień 
niepełnosprawności oraz rodzaj scho-
rzenia umożliwia skorzystanie z da-
nego rodzaju urządzenia. Ze sprzętu 
z wypożyczalni mogą korzystać tak-
że osoby powracające do zdrowia po 
wypadkach lub innych zdarzeniach 
losowych.

Pierwsza wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego

Przy ul. Matejki 1 powstała bezpłatna wypożyczalnia sprzętu re-
habilitacyjnego dla mieszkańców Turku, którą uruchomił Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z fundacją ECOTEXTIL.

Do realizacji organizowanego 
przez Burmistrza Miasta Turek pro-
gramu profi laktycznego skierowa-
nego do seniorów, przystąpiły trzy 
przychodnie lekarskie. Szczepienia 
kosztować będą Miasto 36 tys. zł.

Starsi mieszkańcy Turku mogą 
zaszczepić się w jednej z poniższych 
przychodni:

- Rodamed Centrum Diagnostyki 

Obrazowej i Lekarzy Specjalistów sp. 
z o.o. Poradnia lekarza POZ, ul. Koryt-
kowska 17 w Turku;

- Medicus Spółka Partnerska Leka-
rzy Rodzinnych i Specjalistów, ul. Dą-
browskiego 7 w Turku;

- Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
“Medyk” Zbigniew Wodziński, ul. Ar-
mii Krajowej 1 w Turku.

Szczepienia dla seniorów

Informator wydany przez Urząd Miejski w Turku,
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek,

e-mail: poczta@miastoturek.pl, www.miastoturek.pl 

Na okres zimowej aury, Urząd Miejski uruchomił tak zwany zimowy telefon interwencyjny. Mieszkańcy 
na wskazany numer telefonu mogą zgłaszać śliskie, a przez to niebezpieczne ulice i chodniki. 

Interwencje dotyczące sytuacji na drogach w związku z zimową aurą można zgłaszać telefonicznie, dzwoniąc 
na numer telefonu komórkowego 577 304 404, czynnego codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00. Po tym czasie 
interwencje można zgłaszać wysyłając SMSa.

Zimowy telefon interwencyjny

Mieszkańcy Turku powyżej 65 roku życia wciąż mogą bezpłat-
nie zaszczepić się przeciwko grypie.


