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Sprawozdanie z działalności
Burmistrza i Samorządu Miasta Turek

Szanowni Państwo,
Drodzy Turkowianie!

Urząd Miejski w Turku latem 
ubiegłego roku prowadził nabór 
mieszkańców chętnych do udziału 
w projekcie pod nazwą „Energia 
słoneczna dla domu – wykonanie 
mikroinstalacji fotowoltaicznych i 
solarnych na potrzeby mieszkańców 
Gminy Miejskiej Turek”. Ostatecz-
nie deklaracje udziału w projekcie 
złożyli właściciele 321 domów jed-
norodzinnych. Miasto w ich imieniu 
złożyło wniosek o dofinansowanie 
do zakupu i montażu 304 instalacji 
fotowoltaicznych oraz 86 instalacji 
kolektorów słonecznych na potrzeby 
gospodarstw domowych.

Prawie siedem miesięcy trwała 
ocena projektów złożonych do Wiel-
kopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 
na działania w zakresie wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych. 28 
marca ogłoszona została lista pro-
jektów zaopiniowanych pozytywnie. 
Wśród nich, na miejscu 17, znalazł 

się wniosek złożony dla mieszkań-
ców Turku. 9 kwietnia 2018 r. opu-
blikowana została uchwała Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z 
listą projektów, które uzyskają dofi-
nansowanie. Na tej liście znalazło się 
nasze Miasto z kwotą dofinansowa-
nia 5 389 031,87 zł.

Wartość projektu Gminy Miej-
skiej Turek to 6.340.037,50 zł, przy 
czym 15% kosztów netto każdej in-
stalacji oraz cały podatek VAT mają 
pokryć właściciele nieruchomości. 
Pozostałą kwotę pokryją środki unij-
ne pozyskane przez Miasto. 

Aktualnie trwają prace nad reali-
zacją założeń przyjętych do projek-
tu, w tym m.in. przygotowanie do-
kumentów do podpisania umowy z 
Marszałkiem Województwa Wielko-
polskiego, prace nad dokumentami 
niezbędnymi do ogłoszenia przetar-
gu oraz aktualizacja listy uczestni-
ków projektu. Instalacje wykonane 
zostaną jesienią tego roku.

Sukcesem zakończyła się wielomiesięczna praca urzędników 
nad projektem dotyczącym wykonania mikroinstalacji fotowolta-
icznych i solarnych na potrzeby mieszkańców miasta. Turkowski 
projekt otrzyma 5.389.031,87 zł dofinansowania do instalacji od-
nawialnych źródeł energii (OZE) dla turkowian.

5,4 mln zł na energię 
słoneczną dla turkowian

Pierwszy z modernizowanych 
odcinków o długości ponad 300 m, 
od Policji do Armii Krajowej, wraz 
ze ślepą uliczką równoległą do 
bloku przy Armii Krajowej, ma po-
wstać do końca września 2018 r. Na 
tym odcinku wybudowany zostanie 
wjazd na teren przy garażach. Jezd-

nia będzie szersza niż dotychczas, 
a po jej bokach na całym odcinku 
powstaną miejsca postojowe dla 
ok. 70 pojazdów. Do tego wybudo-
wane zostaną chodniki i dojazdy do 
kontenerów na odpady oraz nowe 
oświetlenie uliczne w technologii 
LED. Ponadto zmodernizowana 

zostanie kanalizacja deszczowa, a 
teren przyległy będzie zagospoda-
rowany zielenią. Planowany koszt 
budowy to 1,97 mln zł. 

Kolejny z budowanych odcinków 
ulicy w centrum znajduje się przy ul. 
Legionów Polskich. To droga we-
wnętrzna prowadząca do garaży, po-

Budowa w centrum miasta
Od marca trwa budowa przylegających do siebie ulic w centrum Turku. To ulice: 650-lecia na odcinku 

od policji do Armii Krajowej, droga wewnętrzna przy ul. Legionów Polskich oraz miejski fragment ul. 
Dąbrowskiego. Jeszcze w tym roku powinna ruszyć też budowa ulicy Stawickiego. 

między przychodnią lekarską a ko-
mendą policji. Odcinek ma długość 
ok. 90 m dotąd nie miał utwardzo-
nej nawierzchni. Do końca września 
zostanie wyłożony kostką brukową 
betonową. Wykonane zostaną: jezd-
nia, chodnik i miejsca postojowe. 
Ponadto wybudowana będzie kana-
lizacja deszczowa i oświetlenie oraz 
zagospodarowana zieleń. Prace bu-
dowlane mają kosztować 490 tys. zł
Następny odcinek drogi wewnętrz-
nej wybudowany zostanie na ul. 
Dąbrowskiego. Będzie to kontynu-
acja wcześniejszej przebudowanego 
odcinka ulicy przylegającej do przy-

chodni lekarskiej. W tym miejscu 
przebudowany zostanie cały odci-
nek ulicy. Najpierw wybudowana 
będzie kanalizacja deszczowa, a 
następnie jezdnia, chodnika i miej-
sca postojowe z kostki brukowej 
betonowej. Do tego zainstalowane 
zostanie nowe oświetlenie uliczne 
i zagospodarowana zieleń. Koszt in-
westycji planowany jest na 411 tys. 
zł.

Łącznie na wymienionym obsza-
rze Miasto inwestuje sumę 2,87 mln 
zł. Wykonawcą wszystkich prac jest 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj-
nych Sp. z o.o. z Turku.

Dużo się dzieje w naszym 
Mieście. Jak wiele pozy-
tywnych zmian zachodzi w 

naszym mieście, wszyscy Państwo 
widzą. Na północnym krańcu budo-
wana jest nowa ulica, na południo-
wym chodnik. W centrum trwają 
przebudowy ulic oraz budowy 
nowych miejsc wypoczynku i re-
kreacji. O tym wszystkim i jeszcze 

o wielu innych sprawach, jakie w 
ostatnich miesiącach podejmował 
Samorząd Miasta Turek, chcę Pań-
stwa poinformować w tym Spra-
wozdaniu. 

Śmiało mogę powiedzieć, że 
odnieśliśmy sukces. Pozyskaliśmy 
dla mieszkańców pieniądze na 
montaż instalacji fotowoltaicznych 
i solarnych, wykorzystujących od-
nawialne źródła energii. To ponad 
5,4 mln zł, które pozwolą turko-
wianom w przyszłości zmniejszyć 
wydatki na energię elektryczną. 
Po raz pierwszy środki unijne w 
naszym mieście trafią bezpośred-
nio do mieszkańców Turku. Po raz 
pierwszy w imieniu mieszkańców 
wniosek złożyła Gmina Miejska 
Turek. Po raz pierwszy Miasto za-
biegało o realne pieniądze dla zwy-
kłych turkowian.

Niedługo zacznie się głosowa-
nie na projekty zgłoszone do dru-
giej edycji Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Turek. Głosować będzie 
można osobiście bądź elektronicz-
nie. Zachęcam wszystkich miesz-
kańców powyżej 16 roku życia do 
udziału w głosowaniu na trzy wy-
brane projekty. Z projektami moż-
na zapoznać się na stronie www.
budzet.turek.pl.

Zapraszam Państwa do udziału 
w święcie miasta. Tegoroczne Dni 
Turku i Gminy Turek odbywać się 
będą 2 i 3 czerwca. Poprzedzone 
będą 1 czerwca Dniem Dziecka i 
Rodziny. Zachęcam do integracji i 
życzę Państwu wspólnej zabawy.

Zapraszam do lektury sprawoz-
dania.

Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turek
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Miasto na swoją część inwestycji 
pozyskało ponad 820 tys. dofi-
nansowania z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019. 
Całe przedsięwzięcie kosztować 
ma ponad 2 mln zł. Tym samym w 
miejsce dziurawej drogi żwirowej 

powstanie ulica asfaltowa, z towa-
rzyszącym jej ciągiem pieszo-ro-
werowym, kanalizacją deszczową i 
oświetleniem ulicznym. 

Jeszcze przed wylaniem asfaltu, 
urządzenia infrastruktury tech-
nicznej w ulicy wbudowuje PGKiM 
Sp. z o.o. Miejska spółka komunal-

W skrócie
Trwają prace przy budowie budyn-
ków z lokalami socjalnymi przy 
ulicy Zdrojki Lewe. Powstają tam 
trzy budynki z 14 mieszkaniami, 
pomieszczeniami gospodarczymi i 
otoczeniem. Miasto pozyskało na tę 
inwestycję ok. 750 tys. zł.

   
Opracowywana jest dokumentacja 
na rewitalizację Placu Wojska Pol-
skiego, ul. Kaliskiej, Placu im. Hen-
ryka Sienkiewicza oraz skweru Me-
hoffera. Koszt opracowania to 146 
tys. zł.

   
Powstaje projekt techniczny budo-
wy nowego żłobka miejskiego, który 
miałby powstać na Os. Wyzwolenia. 
Projekt ma być gotowy do września 
tego roku, będzie kosztował 44 tys. zł.

   
Trwa rozbudowa cmentarza komunal-
nego w Słodkowie Kolonii. W ramach 
inwestycji, w 80% finansowanej przez 
Miasto Turek, a w 20% przez Gminę 
Turek, powstanie m.in. ok. 1500 kwa-
ter grzebalnych , kolumbarium, nowe 
alejki i parking. Prace mają zakoń-
czyć się do września 2018 r.

   
Do połowy tego roku mają powstać 
projekty przebudowy dawnych loka-
li usługowych na mieszkania komu-
nalne. Dokumentacja dla lokalu przy 
ul. Kaliskiej 43 będzie kosztowała 18 
tys. zł, zaś projekt przebudowy loka-
lu przy ul. Kaliskiej 23 – 19 tys. zł. 

   
Opracowywany jest projekt budowy 
drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwole-
nia. Dokumentacja techniczna bę-
dzie kosztowała 48 tys. zł.

   
Powstaje projekt rewitalizacji ob-
szaru od Placu Sienkiewicza do ul. 
Armii Krajowej. Dokumentacja o 
wartości 153 tys. zł ma być gotowa 
do końca tego roku. 

   
Miasto ma już gotowy projekt do-
cieplenia bloków przy ul. Górniczej 
28 i ul. Górniczej 32. Dokumentacja 
kosztowała 13 tys. zł.

   
W okresie od marca wygasły 4 ze-
zwolenia na sprzedaż napojów alko-
holowych, a wydane zostały 2 nowe 
zezwolenia. 

   
Podpisana została umowa na demon-
taż, konserwację i montaż wiaty przy-
stankowej przy ul. Kączkowskiego.

   
W minionych dwóch miesiącach wy-
dane zostały 23 zezwolenia na prowa-
dzenie robót w pasie drogowym, 25 
zezwoleń na umieszczenie urządzeń 
infrastruktury technicznej, 23 ze-
zwolenia na lokalizację urządzeń w 
pasach drogowych dróg gminnych 
i wewnętrznych oraz 3 decyzje o lo-
kalizacji zjazdów do nieruchomości.

   
Podpisane zostało porozumienie z 
Wojewodą Wielkopolskim w sprawie 
powierzenia obowiązku utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych. Za-
warta została także umowa na opiekę 
nad miejscami pamięci. Ponadto do 
września 2018 r. zostanie przebudo-
wana kwatera ofiar hitlerowskiego 
terroru na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Chopina.

Głosujemy na 3 z 20 projektów 
w Budżecie Obywatelskim

Od blisko trzech miesięcy trwają prace przy budowie ulicy Kacz-
marskiego. Inwestorem jest zarówno Miasto Turek, jak też miej-
ska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. 

Kolejna nowa
droga

na bowiem prowadzi prace związa-
ne z budową kanałów sanitarnych 
i wodociągu. Budowa kanałów 

sanitarnych kosztować będzie 344 
tys. zł., zaś budowa wodociągu 541 
tys. zł.

Powstają trzy 
place zabaw

Do drugiej edycji Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Turek zgłoszo-
nych zostało 26 projektów. Po ich 
weryfikacji, do głosowania skierowa-
nych zostało 20 przedsięwzięć. Są to 
projekty:

Wyłożenie kostką brukową 
ciągu komunikacyjnego przy ul. Wy-
szyńskiego 2 – koszt 50.000 zł.

Przebudowa zadaszenia trybun 
i budowa ciągów komunikacyjnych 
na Stadionie 1000-lecia – 150.000 zł.

Modernizacja monitoringu 
w centrum Miasta Turek – koszt 
125.000 zł.

Fabryka św. Mikołaja – 50.000 
zł.

Poprawiamy jakość diagnosty-
ki i leczenia dzieci oraz noworodków 

w naszym mieście – 150.000 zł.
Przebudowa chodnika między 

ul. Folwarczną a ul. Makową – koszt 
90.000 zł.

Zielone płuca dla miasta – koszt 
30.000 zł.

Turek Zaczytany – spotkania 
autorskie z polskimi literatami – 
koszt 50.000 zł.

Budowa i wyposażenie siłowni 
zewnętrznej fitness na terenie sta-
dionu – koszt 60.000 zł.

Rajd rowerowy i nordic walking 
Turek i okolice – koszt 12.700 zł.

Sokolnik na straży terenów zie-
lonych – koszt 50.000 zł.

Wyposażenie placu zabaw dla 
dzieci z zadaszonym grillem, stolika-
mi, ławkami – koszt 80.000 zł.

Zakup dwóch automatycznych 
defibrylatorów zewnętrznych – 
koszt 20.000 zł.

Renowacja pomnika „Nigdy 
więcej wojny” i jego otoczenia – 
koszt 50.000 zł.

Nowe kosze na śmieci z kwiet-
ną okleiną – koszt 26.000 zł.

Posprzątaj po swoim psie – 
koszt 24.000 zł.

Akademia Letnich Spotkań Ar-
tystycznych – koszt 50.000 zł.

Siłownia w plenerze z moderni-
zacją placu zabaw dla dzieci – koszt 
150.000 zł.

Bezpieczny Muchlin – monito-
ring osiedlowy – koszt 125.000 zł.

Skwer Zieleniec wraz z siłow-
nią plenerową – koszt 110.000 zł.

Głosowanie odbędzie  się od 3 do 
19 czerwca 2018 r. Można głosować 
za pomocą formularza elektronicz-
nego lub tradycyjnego. Głosy będzie 
można oddać już podczas Dni Turku 
i Gminy Turek. Głosujemy na trzy 
różne projekty, przyznając im od-
powiednio 1, 2 lub 3 punkty. Suma 
punktów uzyskanych przez dany 
projekt zdecyduje o kolejności na 
liście do realizacji. Miasto zrealizuje 
zadania, które uzyskają największą 
liczbę punktów, aż do wyczerpania 
przeznaczonej na ten cel puli środ-
ków. Ogłoszenie wyników głosowa-
nia nastąpi 20 czerwca 2018 r.

Z projektami można zapoznać się 
na stronie Budżetu Obywatelskiego 
https://budzet.turek.pl/

Od 3 do 19 czerwca wszyscy mieszkańcy Turku, którzy ukończyli 16 rok życia, mogą głosować na dowolne 3 projekty i tym samym 
decydować o tym, który z nich zostanie zrealizowany w przyszłym roku. 

Plac zabaw przy ul. Dworcowej wybudowany zostanie 
wśród zieleni, w sąsiedztwie bloków. Inwestycja kosz-
tować będzie 50 tys. zł. Prace mają trwać do końca 
czerwca tego roku. 
Z kolei na Osiedlu Młodych rozbudowany zostanie ist-
niejący plac zabaw. Zamontowane będą nowe urządze-
nia, dzięki czemu to miejsce stanie się bardziej atrak-
cyjne. Planowany termin zakończenia prac to koniec 
lipca tego roku. Inwestycja ma kosztować 46 tys. zł.
Podpisana została również umowa na budowę Zamko-
wego Placu Zabaw „Podgrodzie”, który powstanie na 
Skwerze Podgrodzie przy parku im. Żerminy Skład-
kowskiej. Ten plac zabaw swoimi atrakcjami ma od-
biegać od pozostałych na terenie miasta. Ma powstać 
do sierpnia 2018 r., za sumę 128 tys. zł.

Ruszają budowy bądź modernizacje trzech 
placów zabaw: przy ul. Dworcowej, na Osie-
dlu Młodych i przy ul. Gorzelnianej. Wszystkie 
przedsięwzięcia wybrane zostały do realizacji 
w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Turek.

Prace mają zakończyć się do wakacji. W 
tym czasie powstanie chodnik o długości ok. 
200 m i szerokości 1,4 m, wybudowany z kostki 
brukowej betonowej. Przy chodniku posadzo-

nych zostanie blisko 100 krzewów ozdobnych. 
Wykonawcą inwestycji jest firma OTHER-Bu-
downictwo Sp. z o.o. z Rychwała, za sumę 89 
tys. zł.

Trwa budowa chodnika przy ul. Słonecznej. Na tym odcinku, tj. pomiędzy ulicami 
Wschodnią i Kmicica, dotychczas chodnika w ogóle nie było. 

Nowy chodnik na Słonecznej
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W skrócie

Zawarta została umowa z wyko-
nawcą na oznakowanie poziome 
ulic: Plac Wojska Polskiego, Plac 
Henryka Sienkiewicza, Kolska i 
Kaliska.

   
Zakończony został przetarg na re-
mont chodników przy ul. Gen. M. 
Smorawińskiego i POW. Pierwsze 
z zadań wybrane zostało do realiza-
cji w ubiegłorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Turek. 

   
Prowadzone są postępowania do-
tyczące nielegalnych wysypisk od-
padów w okolicach dawnej kolejki 
wąskotorowej, targowiska oraz 
przy przepuście kanału Folusz (Al. 
Solidarności).

   
12 marca 2018 r. zmieniła się orga-
nizacja ruchu na ul. Powstańców 
Wielkopolskich (odcinek od skrzy-
żowania Grunwaldzka/Gałczyń-
skiego do skrzyżowania Aleja NSZZ 
Solidarność/Kwiatkowskiego). 
Ponadto wyznaczone zostały dwa 
przejścia dla pieszych oraz zamon-
towany nowy próg zwalniający. 

   
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej Sp. z 
o.o. w Turku przystąpiło do moder-
nizacji sieci kanałów sanitarnych w 
ulicach: 650-lecia i Dąbrowskiego 
(planowany koszt 343 tys. zł) oraz 
Stawickiego i Kolska Szosa (plano-
wany koszt 141 tys. zł).

   
Modernizowana jest sieć wodo-
ciągowa w ulicach: 650-lecia i Dą-
browskiego (planowany koszt 104 
tys. zł) oraz Stawickiego i Kolska 
Szosa (planowany koszt 80 tys. zł). 
Inwestorem jest PGKiM Sp. z o.o.

   
Miejska spółka komunalna PGKiM 
buduje kotłownię zasilającą blo-
ki przy ul. Górniczej (planowany 
koszt 676 tys. zł) oraz modernizuje 
sieć ciepłowniczą w ulicach 650-le-
cia i Dąbrowskiego (planowany 
koszt 135 tys. zł). 

   
Łącznie ponad 242 tys. zł zaległości 
czynszowych odpracowali lokato-
rzy miejskich mieszkań komunal-
nych. Łącznie z możliwości odpra-
cowania zadłużenia skorzystały 63 
osoby. Aktualnie swój dług odpra-
cowuje 11 osób.

   
Miasto Turek pozyskało dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, na kolejny etap porządko-
wania zieleni w zabytkowym parku 
przy ul. Górniczej, w wysokości 
18.200 zł. Tym razem usunięte zo-
staną 52 suche drzewa oraz  2000 
m2 dzikich krzewów. 

   
Miasto złożyło wniosek o dofinan-
sowanie kosztów budowy ulicy 
650-lecia (na odcinku od Policji 
do ul. Armii Krajowej) z Rządo-
wego Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infra-
struktury Drogowej. Turek ubiega 
się o dofinansowanie w wysokości 
1.177.699 zł.

Mieszkańcy ulicy Matejki, 
wzdłuż drogi nie mieli żadnego 
miejsca parkingowego. Dlatego 
też ich pojazdy stawiane były na 
trawnikach bądź przy drodze, co 
czasem utrudniało przejazd. Do 

sierpnia 2018 r. to się zmieni. Aktu-
alnie trwają prace przy moderniza-
cji ulicy. Na całej jej długości, tj. ok. 
200 m, po prawej stronie powstaną 
miejsca postojowe. Inwestycja bę-
dzie kosztowała ok. 240 tys. zł.

Inwestycję planuje Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 
Poznaniu. Projekt zakłada wiele zmian, 
w stosunku do obecnego kształtu wspo-
mnianych ulic. Dlatego na zaproszenie 
władz Turku, projektanci i przedstawi-
ciele GDDKiA, przedstawili je turkowia-
nom. 

Zakres prac na drodze krajowej nr 
72 będzie obejmować m.in.: przebu-
dowę skrzyżowania ulic Uniejowskiej, 
Legionów Polskich iNiepodległości na 
rondo; budowę sygnalizacji świetlnej i 
pasów do lewoskrętów na skrzyżowa-
niu ulic Uniejowska, Armii Krajowej i 
Nowej; budowę dróg obsługowych w ul. 
Niepodległości; budowę odcinków pa-
sów manewrowych w ul. Uniejowskiej; 
przebudowę i uzupełnienie chodników 
i ścieżek pieszo-rowerowych; przebudo-
wę zatok autobusowych; przebudowę 
zjazdów.

Będzie remont Uniejowskiej i Niepodległości
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Turek, przedstawiciele firmy projektującej przebudowę drogi krajowej nr 72, na odcinku ulic 

Uniejowska i Niepodległości w Turku, spotkali się z mieszkańcami miasta. 

Matejki w 
przebudowie

Przebudowywana jest ul. Matejki. Celem przedsięwzięcia jest 
uporządkowanie układu komunikacyjnego oraz powiększenie 
liczby miejsc postojowych. 

Turkowski wodny plac zabaw bę-
dzie miał nieckę o powierzchni ok. 
400 metrów kwadratowych. Na tej 
powierzchni zamontowane zostaną 
liczne urządzenia: zraszacze i fon-
tanny lub dysze o różnych kształtach 
m.in. obręczy, kwiatów, armatek, 
grzybków i ruchomych wiaderek, 
z których będzie się wylewać bądź 
tryskać woda. Całość podzielona 
zostanie na strefy wiekowe, z urzą-
dzeniami dobranymi odpowiednio 
dla danej grupy użytkowników. W 
sąsiedztwie stanie budynek socjal-
ny z natryskami i przebieralniami, 
oraz toalety, leżaki i pergole dające 
ochronę przed słońcem. 

Aktualnie na placu budowy po-
wstała niecna, na której montowane 
są dysze i inne elementy, z których 
będzie tryskała woda. Stoi też budy-
nek socjalny, a od ul. Kolska Szosa 
powstało nowe ogrodzenia. Gotowy 
jest już parking, na którym pomie-
ści się ponad 40 samochodów oso-
bowych i dwa autobusy.

Planuje się uruchomienie nowej 
atrakcji w zbliżające się wakacje. 
Koszt inwestycji to 2.895.500 zł.

Na budowie wodnego placu zabaw
Przybiera kształtów wodny plac zabaw, powstający na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej. 
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W skrócie

Złożony został wniosek do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o 
dofinansowanie do termomoderniza-
cji bloków komunalnych przy ul. Gór-
niczej 28 i ul. Górniczej 32, w formie 
częściowo umarzalnej.

   
Przeprowadzony został konkurs na 
stanowisko dyrektora Przedszkola 
Samorządowego Nr 8 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. ,,Krasnala Hała-
bały”. Nową Panią Dyrektor została 
Katarzyna Kucia, dotychczasowa 
wicedyrektor placówki.

   
W wyniku konkursu nowym dyrek-
torem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku została Małgorza-
ta Modrzejewska. Nowa Dyrektor w 
ośrodku pracuje od 1986 r., a od 2013 
r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora. 

   
Miejska Komisja ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, przy 
współpracy z Komendą Powiatową 
Policji w Turku, przeprowadziła 
akcję profilaktyczno-edukacyjną 
„Jadę, nie piję”, promującą trzeź-
wość za kierownicą. Trzeźwi kie-
rowcy otrzymywali gadżety w po-
staci breloków z logo kampanii.

   
MDK pozyskał pieniądze z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na dwa wydarzenia 
kulturalne: 16. Dni Kultury „Bez 
Barier” (30 tys. zł) i 25. Ogólnopol-
skie Spotkania Teatralne Młodych 
„Czwarta Ściana” (30 tys. zł).

   
Grono partnerów „Turkowskiej Kar-
ty Dużej Rodziny” powiększyło się o 
dwóch kolejnych przedsiębiorców, 
oferujących dużym rodzinom zniżki 
na swoje usługi. Są nimi: Dawid Ob-
lizajek firma DAWW SERWIS (10% 
zniżki na półkolonie, obozy konne, 
jazdę konną, hipoterapię w stajni w 
Kowalach Księżych 40 oraz 5% zniż-
ki na pranie dywanów, mycie samo-
chodów w myjni przy ul. Kopernika 
3 w Turku) oraz Dawid Rosiak firma 
DAVO (15% zniżki na cały asorty-
ment z wyłączeniem alkoholu, w 
Restauracji Staromiejskiej w Turku). 

   
Zorganizowane zostały bezpłatne 
badania cytologiczne dla miesz-
kanek Turku w wieku 25-59 lat, 
przeprowadzone przez Ośrodek 
Profilaktyki i Epidemiologii Nowo-
tworów w Poznaniu.

   
Wdrożony został pilotażowy pro-
gram ofert zagospodarowania cza-
su wolnego mieszkańców Miasta 
Turku w niehandlowe niedziele.

   
Właściciele samochodów zasila-
nych energią elektryczną, zgodnie 
z ustawą o elektromobilności i pali-
wach alternatywnych, zostali zwol-
nieni z ponoszenia opłat za postój w 
strefie płatnego parkowania.

Informator wydany przez 
Urząd Miejski w Turku

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
e-mail: poczta@miastoturek.pl, 

www.miastoturek.pl 

Impreza, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie od-
bywać się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 
Armii Krajowej. W piątek, 1 czerwca obchodzony będzie 
jako Dzień Dziecka i Rodziny. Zabawa z masą atrakcji dla 
najmłodszych i rodzin rozpocznie się od godz. 15.00.

Sobota, 2 czerwca rozpocznie się rajdem rowerowym. 
Uczestnicy rajdu wystartują z targowiska w Cisewie. O 
godz. 10.00 na OSiR zacznie się „Wielka Akcja Poboru Krwi” 
z Klubem SHDK RP „Górnik”. Krew będzie można oddać do 
godz. 14.00. Tego dnia zagrają: o godz. 18.00 Wanda i Ban-
da, a o 20.00 zespół AFROMENTAL. Wieczorną dyskotekę 
od godz. 22.00 poprowadzi DJ MAREK.

3 czerwca od godz. 15.00 na OSiR odbywać się będzie 
Piknik Budżetu Obywatelskiego. Tego dnia o godz. 16.00 
nastąpi wręczenie stypendiów Burmistrza Turku i Wójta 
Gminy Turek. O godz. 17.00 na scenie wystąpi Margaret. 
Zaś o godz. 20.00 będzie można posłuchać gwiazdy tego-
rocznych Dni Turku i Gminy Turek, legendarnej grupy 
Dżem.

Dni Turku
i Gminy 

Turek 2018
W dniach od 1 do 3 czerwca 2018 r. odbywać się 

będą Dni Turku i Gminy Turek. W tym roku dla miesz-
kańców zagrają m.in. Margaret, Dżem, Afromental 
oraz Wanda i Banda.

Punkt powstał w przebudowanym budynku 
przy ul. Dąbrowskiego 12 A. Tutaj przeniesiona 
została kasa, wcześniej mieszcząca się w budyn-
ku Policji. W budynku obsługi mieszkańców od-
bywać się będą zebrania wspólnot, które w tej 
sytuacji nie będą ponosiły dodatkowych kosztów 
związanych z wynajmem Sali na zebrania, jak 
było do tej pory. 

W punkcie obsługi mieszkańców są pracow-
nicy Spółki, zajmujący się bieżącą konserwacją 
zarządzanych nieruchomości. Tutaj też dyżu-
ry pełnią administratorzy i osoby zarządzające 
wspólnotami. 

Mieszkańcy mają bliżej do PGKiM
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-

nej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku uru-
chomiło nowy punkt obsługi mieszkańców. 

Rekrutacja do
przedszkoli i szkół

W miejskich przedszkolach i szkołach trwa postępowanie re-
krutacyjne na nowy rok szkolny 2018/2019.

Pierwszy etap naboru do przed-
szkoli publicznych zakończył się 10 
maja 2018 r. Z oferty wychowania 
przedszkolnego od września br. bę-
dzie korzystać 864 przedszkolaków, 
w tym 651 kontynuujących swoją 
przedszkolną przygodę i 213 dzieci 
nowoprzyjętych. W ramach nabo-

ru wszyscy mali turkowianie mają 
zapewnione miejsca w publicznych 
przedszkolach. 

Równocześnie trwa rekrutacja 
do klas pierwszych trzech turkow-
skich szkół podstawowych. Od 
września w szkołach podstawowych 
będzie uczyć się 2.380 uczniów, w 

tym 248 w oddziałach gimnazjal-
nych. Natomiast do klas pierwszych 
na nowy rok szkolny zapisanych 
zostało 267 dzieci. Najwięcej pierw-
szaków pójdzie oczywiście do naj-
większej szkoły, czyli „Piątki” - 125 
dzieci. Szkoła ta liczyć będzie 1.032 
uczniów, w tym 123 gimnazjalistów. 

88 pierwszaków we wrześniu roz-
pocznie naukę w Szkole Podstawo-
wej nr 4, która łącznie będzie liczyła 
573 uczniów. Z kolei do „Jedynki” za-
pisanych zostało 54 siedmiolatków. 
W tej szkole od września uczyć się 
będzie 775 uczniów, z czego 125 to 
gimnazjaliści. 


