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Sprawozdanie z działalności
Burmistrza i Samorządu Miasta Turek

Szanowni Państwo,
Drodzy Turkowianie!

Po raz piąty oddaję w Państwa ręce 
sprawozdanie z pracy miejskiego 
samorządu. Turek w ostatnich la-

tach zmienia się na lepsze.  Trwa wiele 
inwestycji, które mają służyć mieszkań-
com. Niektóre z nich już się ukończyły, 
jak na przykład nowo oddane lokale so-
cjalne przy ul. Zdrojki Lewe, gdzie lada 
dzień zamieszkają pierwsi najemcy. Tak 
samo wodny plac zabaw, z którego w 
okresie wakacji skorzystało ponad 20 
tysięcy osób. Rodzice z dziećmi chęt-

nie wolny czas spędzają na 
trzech nowych placach za-
baw. A to jeszcze nie koniec 
inwestycji w strefy aktyw-
ności dla mieszkańców.

Zmieniamy Turek dla 
Was. Wciąż trwają prace 
przy budowach dróg, chod-
ników i parkingów. Tylko w 
tym roku w naszym mieście 
powstanie ok. 220 miejsc 
postojowych dla samo-

chodów. To parkingi m.in. na ulicach 
Matejki (już oddane), 650-lecia, Armii 
Krajowej, Dąbrowskiego, Legionów 
Polskich i Stawickiego. W dalszym cią-
gu remontujemy zniszczone chodniki. 
Dla mieszkańców to ważne, aby poru-
szali się po swojej najbliższej okolicy, 
po swoim osiedlu bez obawy o kontu-
zję. Takie nowe chodniki są m.in. przy 
blokach POW 12 i Wyszyńskiego 14. 

Pozyskaliśmy ponad 14 mln zł na 
wykonanie odwiertu geotermalnego. 

Zdobyliśmy także blisko 180 tys. zł na 
elektroniczną obsługę mieszkańców i 
ok. 170 tys. zł na edukację ekologiczną 
turkowian. Ubiegamy się o 17 mln zł 
na rewitalizację „dużego parku”, nasz 
wniosek uzyskał pozytywną ocenę for-
malną. Przygotowujemy wniosek o 
dofi nansowanie budowy ulicy Leśnej. 
Mamy już projekt budowy nowego 
żłobka miejskiego. Na jego budowę 
także chcemy pozyskać pieniądze z ze-
wnątrz. 

Rozbudowany został cmentarz ko-
munalny w Słodkowie, gdzie m.in. po-
wstało jedyne w rejonie kolumbarium 
do pochówków urnowych. Z kolei na 
Legionów Polskich stanął szalet miej-
ski, na który mieszkańcy musieli czekać 
ponad 20 lat!

Zapraszam Państwa do zapoznania 
się ze sprawozdaniem z pracy Samorzą-
du Miasta Turek. 

Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turek

Miasto jeszcze w minionym roku 
przygotowało projekt odwiertu i wystą-
piło do NFOŚiGW o 100-procentowe 
dofi nansowanie inwestycji. Turkowski 
wniosek został rozpatrzony pozytywnie 
i Miasto otrzyma 14.040.000 zł na wy-
konanie otworu poszukiwawczo-roz-
poznawczego Turek GT-1. Odwiert ma 
mieć głębokość ok. 2.200 m.

Do końca sierpnia 2019 r. na miej-

skiej działce znajdującej się w obsza-
rze Tureckiej Strefy Inwestycyjnej 
powstanie odwiert o głębokości ok. 2,2 
km. Wówczas pobrane zostaną próbki 
wód geotermalnych znajdujących się 
pod naszym Miastem. Wyniki badań, w 
tym m.in. temperatury wody i jej skła-
du chemicznego, dadzą odpowiedź na 
pytania o konkretne sposoby wykorzy-
stania wód termalnych w Turku.

W połowie lipca burmistrz Romuald Antosik podpisał umowę 
na ponad 14 milionów złotych dofinansowania, jakie Miasto Tu-
rek otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie odwiertu poszuki-
wawczo-rozpoznawczego wód termalnych. 

Ponad 14 mln zł na 
odwiert geotermalny

Wodny plac zabaw został otwarty 
5 lipca. W wydarzeniu wzięło udział 
ok. tysiąca osób, głównie dzieci z ro-
dzicami i przedszkolaki ze wszystkich 
przedszkoli. Dzieci przecięły wstęgę i 
wspólnie z burmistrzem Romualdem 
Antosikiem uruchomiły urządzenia na-
tryskowe. A wtedy zaczęła się wielka 
wodna zabawa. Jedni korzystali z zaba-

Inwestycja, chociaż jeszcze nie 
ukończona, już zwiększyła kom-
fort życia mieszkańców. A to dzięki 
nowo powstałym ponad 70 miejscom 
parkingowym przy ul. 650-lecia, na 
odcinku pomiędzy Komendą Powia-
tową Policji a ulicą Armii Krajowej. 
Jezdnia w tym miejscu jest szersza niż 
poprzednio, do tego powstały nowe 
chodniki, kanalizacja deszczowa i 
oświetlenie uliczne. 

Uliczka z parkingami powstała 
również pomiędzy blokami od strony 
Armii Krajowej i Dąbrowskiego. Ko-
lejna droga, również z kostki brukowej, 
z parkingami i oświetleniem, powstała 
na odcinku od przychodni lekarskiej do 
budynku PGKiM Sp. z o.o. – Punktu 
Obsługi Mieszkańców. 

Intensywne prace trwają także przy 
ul. Legionów Polskich, pomiędzy po-
licją a blokiem. Tutaj budowany jest 

chodnik do przy-
chodni, droga do-
jazdowa do gara-
ży i parkingi. Do 
tego oczywiście 
nowa kanaliza-
cja deszczowa i 
oświetlenie.

Prace budow-
lane w tej części 
Miasta kosztują 
ok. 2,9 mln zł. 

Więcej parkingów zamiast błota
Na ukończeniu są prace przy budowie układu ulic: 650-lecia, 

Armii Krajowej, Dąbrowskiego i Legionów Polskich.

W lipcu otwarty został wod-
ny plac zabaw w Turku. Z tej 
możliwości ochłodzenia się, 
zabawy i spędzenia wolnego 
czasu do końca sierpnia skorzy-
stało ponad 20 tysięcy osób. 

Wodne wakacje na placu

wek natryskowych na placu, inni opa-
lali się bądź chronili przed słońcem w 
cieniu pergoli.

Budowa wodnego placu zabaw roz-
poczęła się jesienią ubiegłego roku. W 
miejscu starego placu zabaw na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ar-
mii Krajowej powstał nowoczesny i je-
dyny w rejonie wodny plac zabaw. Na 
powierzchni 400 m2 zamontowanych 
zostało 38 kolorowych zabawek try-
skających wodą oraz brodzik dla naj-
młodszych dzieci. Dla korzystających 
z placu, na terenie OSiR wybudowany 
został parking na 45 samochodów oso-
bowych i 2 autobusy. Budowa koszto-
wała 2,8 mln zł. 

Wodny plac zabaw był czynny co-
dziennie od godz. 10.00 do 20.00. Bilet 
wstępu kosztował 5 zł, bez względu na 
czas pobytu. Do końca sierpnia odwie-
dziło go ponad 20 tys. osób, a wśród 
nich mnóstwo gości z sąsiednich miast 
(Konin, Koło). 
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Trwa budowa kanalizacji deszczo-
wej w ramach dużego zadania pod 
nazwą „Budowa dróg gminnych na 
Osiedlu Leśna”. Inwestycja ma zakoń-
czyć się w listopadzie i kosztować 478 
tys. zł.

   
Za kilka tygodni zakończy się bu-

dowa ulicy Kaczmarskiego. Za sumę 
ok. 2 mln zł powstaje jezdnia z ciągiem 
dla pieszych i rowerzystów, kanaliza-
cja deszczowa i oświetlenie uliczne na 
drodze o długości ok. 900 m. Na tę in-
westycję Miasto pozyskało 821 tys. zł 
z Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019.

   
Trwa procedura przetargowa na 

wybór wykonawcy dokumentacji 
technicznej budowy ulic Klonowej, 
Kasztanowej i Akacjowej. Projekt ma 
kosztować 56 tys. zł. 

   
Powstaje także projekt technicz-

ny rewitalizacji deptaku od ul. Armii 
Krajowej do Legionów Polskich. Do-
kumentacja ma być gotowa do końca 
tego roku, jej wartość to 153 tys. zł. 

   
Opracowana została dokumen-

tacja techniczna przebudowy uli-
cy Żwirki i Wigury, wraz z budową 
miejsc parkingowych w jej rejonie. 
Koszt opracowania to 46 tys. zł.

   
Trwa termomodernizacja dwóch 

bloków komunalnych przy ul. Górni-
czej 28 i 32. W zakresie prac o war-
tości łącznej 457 tys. zł znajdują się: 
docieplenie ścian i stropodachu oraz 
opomiarowanie instalacji centralnego 
ogrzewania. 

   
Ogłoszony został przetarg na 

budowę dwóch budynków z miesz-
kaniami na wynajem, w ramach rzą-
dowego programu Mieszkanie Plus. 
Inwestorem jest PGKiM Sp. z o.o. 
Bloki mają powstać na Os. Wyzwo-
lenia, po 22 mieszkania w każdym, o 
łącznej powierzchni użytkowej 2.044 
m2.

   
Trwa procedura uzyskania pozwo-

lenia na budowę dwóch mieszkań w 
miejscu dawnego Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ul. Matej-
ki. Dokumentacja techniczna zmiany 
sposobu użytkowania budynku uży-
teczności publicznej na mieszkania 
kosztowała ok. 45 tys. zł. Miasto przy-
gotowuje wniosek o dofi nansowanie 
kosztów adaptacji przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego.

   
Opracowana została dokumenta-

cja przebudowy Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Turku. W miejsce starych 
basenów miałoby powstać centrum 
sportów plażowych, zaś w okresie 
zimowym funkcjonowałoby tutaj 
lodowisko. Niestety, Starosta Turec-
ki nie wydał pozwolenia na budowę 
obiektu. 

   
Trwają prace nad opracowaniem 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu ulic Górni-
czej i Przemysłowej oraz dla rejonu 
ulic Uniejowskiej i Dobrskiej Szosy. 

Gmina Miejska Turek wybudowa-
ła trzy budynki parterowe, tj. łącznie 
14 mieszkań socjalnych o różnej 
powierzchni. Są to: sześć mieszkań o 
powierzchni 29,22 m2, cztery o po-
wierzchni 31,60 m2, jedno 47-metrowe 
i trzy o powierzchni 40,75 m2. Miesz-
kania, w zależności od powierzchni, 
składają się z pokoju i kuchni, bądź po-
koju i aneksu kuchennego. W każdym 
jest też łazienka, a na wyposażeniu piec 
i kuchnia gazowa. Do każdego z lokali 
wybudowane zostało pomieszczenie 
gospodarcze do składowania opału. 

Teren wokół został zagospodarowany 
chodnikami, parkingiem i trawą.

Budowa trwała od kwietnia 2017 r. i 
kosztowała 1,7 mln zł, z czego ok. 750 
tys. zł to dofi nansowanie, jakie Miasto 
pozyskało w ramach rządowego pro-
gramu wsparcia budownictwa socjal-
nego i mieszkaniowego.

Aktualnie trwa zasiedlanie no-
wych mieszkań socjalnych. Do za-
warcia umowy najmu skierowano 14 
rodzin znajdujących się na liście osób, 
którym na podstawie wyroku eksmi-
syjnego przysługuje prawo do lokalu 

Wkrótce pierwsi lokatorzy zamieszkają w mieszkaniach socjal-
nych, nowo wybudowanych przy ul. Zdrojki Lewe.

Mieszkania socjalne wkrótce z lokatorami

socjalnego. Rodziny te nie skorzy-
stały z możliwości spłaty zadłużenia 
w ratach bądź jego odpracowania, do 
czego były zachęcane. Nie wszystkie 

też zgodziły się zamieszkać w ofero-
wanych im mieszkaniach socjalnych. 
Dotychczas zawartych zostało pięć 
umów najmu. 

Na ulicy Stawickiego, chociaż jest 
tutaj kilka bloków, praktycznie nie było 
parkingów. Także dojazd do kontene-
rów na odpady był utrudniony, gdyż po 
obu stronach dość wąskiej uliczki stały 
zaparkowane samochody. Ten nie naj-
lepszy obraz uzupełniały pozarywane i 
popękane chodniki.

Stąd też decyzja o przebudowie uli-
cy. Najpierw prowadzone były prace 
ziemne, polegające m.in. na budowie 

kanalizacji deszczowej. W dalszym 
etapie prac, które mają zakończyć się 
do listopada tego roku, powstanie ok. 
70 miejsc postojowych, w tym 3 dla 
osób niepełnosprawnych, chodniki, 
jezdnia oraz plac do zawracania. Po-
nadto teren przyległy zagospodarowa-
ny będzie zielenią, a wszystko uzupełni 
oświetlenie uliczne. 

Prace budowlane mają kosztować 
ok. 1,2 mln zł.

Na początku wakacji zakończyła 
się przebudowa ulicy Matejki. W tej 
części miasta są bloki, ale dotychczas 
nie było parkingów. Stąd też miesz-
kańcy swoje pojazdy często pozo-
stawiali na pasach zieleni. Ponadto 
chodnik dla pieszych był tylko po 
jednej stronie drogi, co nieraz stwa-
rzało niebezpieczne sytuacje. Teraz 
się to zmieniło. 

Prace budowlane ruszyły wiosną. 

Na całej długości ulicy wybudowane 
zostały miejsca postojowe dla około 
40 samochodów. Po tej samej stronie 
drogi powstały także chodniki dla pie-
szych. Łączna ich powierzchnia to ok. 
420 m2. Chodniki prowadzą nie tylko 
do bloków zlokalizowanych po prawej 
stronie ulicy Matejki, ale także pozwa-
lają na bezpieczne dojście do parkin-
gów. Inwestycja kosztowała ok. 233 
tys. zł.

Ulica Stawickiego jak plac budowy
Placem budowy od dwóch miesięcy jest ulica Stawickiego. Do-

tychczas ta ślepa uliczka między blokami a Przedszkolem Samo-
rządowym nr 4 była trudno przejezdna. Po zakończeniu budowy 
to się zmieni, a co ważne, powstaną tu liczne miejsca parkingowe. 

Obiekt będzie wybudowany na Os. 
Wyzwolenia, w sąsiedztwie Przed-
szkola Samorządowego nr 7. Zaprojek-
towany został na przyjęcie 50 małych 
turkowian, w wieku od 5 miesięcy do 
3 roku życia. W środku znajdą się m.in. 
dwie sale zajęć, dwie sypialnie, sala za-
baw, łazienki (osobne dla każdej grupy 
dzieci i dla personelu), szatnie dla dzie-
ci i personelu, magazyny (spożywczy, 
warzywny, chemiczny), wózkownia i 
pomieszczenia biurowe. 

Zaprojektowany żłobek będzie bu-
dynkiem parterowym, częściowo pod-
piwniczonym, ogrzewanym z miejskiej 
sieci cieplnej. Przy budynku zaplano-
wane zostały droga dojazdowa i par-
king oraz plac zabaw dostosowany dla 
najmłodszych dzieci. 

Dokumentacja kosztowała 44 tys. 
zł. Aktualnie trwa proces uzyskania po-
zwolenia na budowę. Miasto Turek na tę 
inwestycję będzie próbowało pozyskać 
pieniądze ze środków zewnętrznych.

Park im. Żerminy Składkowskiej o 
powierzchni blisko 8 ha, powstał w okre-
sie międzywojennym. O ile początkowo 
pełnił ważną rolę w życiu mieszkańców, 
to w ostatnich latach mocno się zde-
waluował. Dlatego opracowany został 
projekt rewitalizacji parku, który Miasto 
złożyło wraz z wnioskiem o dofi nanso-
wanie ze środków unijnych, w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Turkowski wniosek 
uzyskał pozytywną ocenę formalną. 
Jak podał Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego, spośród 128 
złożonych wniosków o dofi nansowanie, 
97 (w tym wniosek Gminy Miejskiej 
Turek) zostało ocenionych pozytywnie i 
skierowanych do dalszej oceny.

Celem projektu przygotowanego 
przez Urząd Miejski w Turku jest za-
pewnienie możliwości codziennej bez-
piecznej rekreacji, wypoczynku oraz 

aktywności i edukacji wszystkich użyt-
kowników „dużego parku”, przy jed-
noczesnym podniesieniu jego walorów 
architektonicznych i przestrzennych. 
Miasto ubiega się o dofi nansowanie do 
zagospodarowania zieleni, modernizacji 
obiektów gospodarki wodnej, budowy 
szaletu miejskiego i amfi teatru wraz z 
zapleczem, zagospodarowania terenu 
parku, w tym budowy kortu tenisowe-
go, boiska do koszykówki, placu zabaw, 
siłowni zewnętrznej, strefy dla psów, 
miasteczka ruchu drogowego, pomo-
stów, elementów małej architektury, 
wykonania nawierzchni i ogrodzenia 
oraz wszelkiej infrastruktury technicz-
nej (jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, 
energetyczne, oświetlenie i monitoring). 
Wartość projektu oszacowana została na 
ok. 20 mln zł, a Gmina Miejska Turek 
ubiega się o dofi nansowanie w wysoko-
ści ok. 17 mln zł. 

Dzięki przebudowie ulicy Matejki, mieszkańcy wreszcie mają 
miejsca parkingowe przy blokach.  

Parkingi zbudowane na Matejki

Park do odnowienia
Miasto Turek złożyło wniosek o dofinansowanie rewitalizacji 

Parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej. Projekt zakłada 
działania, które przyczynią się do ożywienia tego miejsca, inte-
gracji społecznej oraz stworzenia nowego miejsca dla wypoczyn-
ku i rekreacji w naszym mieście. 

Powstał projekt budowy nowego żłobka miejskiego w Turku. 
Teraz Miasto będzie starało się o pozwolenie na budowę. 

Projekt nowego żłobka gotowy
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Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. wybudowało nowe, wysoko-
parametrowe przyłącza cieplne do 
budynków przy ul. 650-lecia 10, 
12 i 13 oraz Armii Krajowej 22 i 
Dąbrowskiego 12. Ponadto w bu-
dynkach przy ul. 650-lecia 12 i 14 
wybudowane zostały węzły cieplne 
dwufunkcyjne. 

   

Zmodernizowana została sieć 
ciepłownicza za garażami na Os. 
Wyzwolenia (do ulicy Grunwaldz-
kiej), oraz w ul. Legionów Polskich 
(przy budynkach policji i proku-
ratury). Ponadto PGKiM sp. z o.o. 
zmodernizowało węzeł cieplny w 
budynkach przy ul. Górniczej 20, 
22, 24, 28, 30 i 32 oraz wykonane 
zostały przyłącza do nowych od-
biorców przy ulicach Grunwaldz-
kiej i Końcowej.

   

Miejska spółka komunalna 
przeprowadziła modernizację sieci 
wodociągowej w ulicach: Spół-
dzielców, Uniejowskiej, Legionów 
Polskich, Dąbrowskiego, Milew-
skiego, Piwnej, Os. Wyzwolenia 
i Osiedle Zapałczane. W ramach 
inwestycji m.in. zamontowane zo-
stały nakładki do zdalnego odczytu 
wodomierzy. 

   

Zmodernizowana została sieć 
kanalizacji sanitarnej przy ulicach: 
Piłsudskiego, Żeromskiego, na 
Osiedlu Muchlin i na Osiedlu Wy-
zwolenia. Ponadto w ulicach Sta-
wickiego i Chopina, PGKiM Sp. z 
o.o. zmodernizowało sieć kanaliza-
cji deszczowej. 

   

Za sumę 95 tys. zł przeprowadzo-
ny został remont chodników przy ul. 
Gen. Mieczysława Smorawińskiego 
oraz przy ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej. 

   

Trwają prace nad przygotowa-
niem wniosku o dofi nansowanie 
budowy ulicy Leśnej. W ramach 
inwestycji miałaby powstać jezdnia, 
chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa, 
zjazdy do posesji i ulic bocznych, 
kanalizacja deszczowa i oświetlenie 
uliczne (również na ul. Chełmoń-
skiego). Wniosek zostanie złożony 
do 15 września 2018r. w ramach 
Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019.

   

W ramach pozyskanych środ-
ków unijnych w wysokości ponad 
100 tys. zł systematycznie prowa-
dzone były zajęcia pozalekcyjne w 
szkołach podstawowych nr 1 i 5. 
Celem zajęć było wsparcie uczniów 
w rozwijaniu kompetencji kluczo-
wych, niezbędnych na rynku pracy, 
wsparcie indywidualnego podejścia 
do ucznia oraz podniesienie kwali-
fi kacji kadry pedagogicznej. Projekt 
realizowany w SP1 zakończył się w 
czerwcu 2018 r., natomiast projekt 
realizowany w SP4 będzie realizo-
wany do stycznia 2019 r. 

Miasto Turek na wspomnianą in-
westycję wydało ok. 87 tys. zł. W ra-
mach przedsięwzięcia powstał chodnik 
o długości ok. 200 m i szerokości 1,4 
m, wzdłuż którego posadzone zosta-
ły krzewy ozdobne i posiana trawa. 

Chodnik wybudowany został z kostki 
brukowej betonowej.

Teraz piesi poruszający się ul. Sło-
neczną mogą korzystać z chodnika na 
całej długości, bez potrzeby niebez-
piecznego poruszania się jezdnią. 

Na Słonecznej
nowy chodnik

Jeszcze nie tak dawno na odcinku ulicy Słonecznej, pomiędzy 
ulicami Wschodnią i Kmicica, nie było chodnika i mieszkańcy mie-
li tam utrudnione poruszanie się. Teraz to się zmieniło.

Cmentarz należało rozbudować, 
ponieważ kończyły się tutaj wolne 
miejsca grzebalne. Miasto Turek i 
Gmina Turek wspólnie podjęły de-
cyzję o rozbudowie cmentarza. In-
westycja kosztowała  1,3 mln zł, w 
80 procentach została sfi nansowana 
przez Miasto i w 20 procentach przez 
Gminę. 

W efekcie inwestycji cmentarz 
rozbudowany został o blisko 1400 
kwater grzebalnych różnej wielkości. 
Powstało też kolumbarium z 30 ni-

szami na urny. Nowa część cmenta-
rza została ogrodzona, wyposażona w 
wodociąg, powstały tutaj nowe alejki 
z nawierzchnią żwirową i z kostki be-
tonowej. Dla poruszających się samo-
chodami powiększony został parking, 
rowerzyści będą mogli skorzystać z 
zabudowanej wiaty rowerowej, zaś 
korzystający z transportu publicznego 
z  wiaty przystankowej. Do tego na 
terenie cmentarza ustawione zostały 
ławki i kosze na odpady, oraz zago-
spodarowana zieleń. 

Cmentarz
z kolumbarium

Zakończyła się rozbudowa cmentarza komunalnego w Słodko-
wie Kolonii. To pierwszy cmentarz w okolicy, na którym powstało 
kolumbarium do pochówków urnowych.

Dopiero w tej kadencji Samorządu 
Miasta Turku sfi nalizowana została 
sprawa na którą mieszkańcy czekali 
wiele lat. Realizacją przedsięwzięcia 
zajęło się Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 
o.o. w Turku. 

Na parkingu przy Legionów Pol-
skich, za sumę 85 tys. zł wybudowany 
został szalet. Budynek jest niewielki, a 
swoją kolorystyką idealnie wpisuje się 
w otoczenie. Szalet jest automatyczny. 
Wkrótce będzie można z niego skorzy-
stać, w cenie 1 zł.

Szalet miejski przy 
Legionów Polskich

Na parkingu przy ul. Legionów Polskich powstał szalet miejski 
z którego niedługo będzie można skorzystać. 

Dzięki zamkowemu placowi za-
baw, Skwer Podgrodzie przy ul. Go-
rzelnianej ożył. Codziennie rodzice z 
dziećmi spędzają tutaj czas. To cał-
kiem zrozumiałe, gdyż miejsce jest 
bardzo atrakcyjne, dodatkowo dosto-
sowane dla dzieci małych i dla na-
stolatków. Ten podział jest widoczny 

np. po wysokości wież zamkowych 
czy rodzaju wejść na konstrukcje (te 
dla starszych są niedostępne dla ma-
luchów).

Młodych użytkowników kuszą 
wieże zamkowe, huśtawki i gniazdo, 
urządzenia sensoryczne i edukacyjne, 
takie jak zestaw do odkrywania echa, 

Trzy nowe place zabaw
Decyzją turkowian głosujących w ubiegłorocznym Budżecie 

Obywatelskim, wybudowane zostały trzy place zabaw: na 
Skwerze Podgrodzie, na Osiedlu Młodych i na ul. Dworcowej. 

tablica z cymbałkami do odkrywania 
dźwięków, tablica z alfabetem Brail-
le’a, liczydło i zegar. Plac jest duży, 
ma powierzchnię 2,5 tys. m2, został 
ogrodzony, kosztował ok. 128 tys. zł.

Z kolei na Osiedlu Młodych zmo-
dernizowany został stary plac zabaw 
poprzez instalację nowych urządzeń 
zabawowych i siłowni zewnętrznej. 
Dla najmłodszych zamontowane zo-
stały: zestaw z wieżą, karuzela z sie-
dzeniami, drabinka, piaskownica ze 
stolikiem oraz huśtawka gniazdo. Z 

kolei dorośli mogą korzystać z orbi-
treka i podwójnego krzesła do wyci-
skania. Modernizacja starego placu 
kosztowała 46 tys. zł.

Natomiast przy ulicy Dworcowej, 
między blokiem nr 3 a Miejską Biblio-
teką Publiczną, wybudowany został 
nowy, ogrodzony plac zabaw, o war-
tości ok. 50 tys. zł. Dzieciaki mogą 
się tutaj bawić na zestawie z dwoma 
wieżami, na wieży z siecią strażac-
ką, w tunelu linowym, na zjeżdżalni, 
ściance wspinaczkowej i huśtawkach. 
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Właśnie kończy się procedura prze-
targowa na wykonanie wspomnianego 
przedsięwzięcia. Będzie to strefa ak-
tywności z placem zabaw i placem fi t-

ness, na którym zainstalowane zostaną 
pierwsze w naszym mieście: zjazd ty-
rolski oraz huśtawka, z której będą mo-
gły korzystać osoby niepełnosprawne. 

Nowości dla bardziej i mniej aktywnych
Kolejnym miejscem, w którym jeszcze w tym roku młodzi tur-

kowianie będą mogli spędzać czas, będzie otwarta strefa aktyw-
ności przy wodnym placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Turku. 

Atrakcja zlokalizowana zostanie na 
przygotowanym w tym celu terenie, po-
między wodny placem zabaw a parkin-
giem na terenie OSiR. Do dyspozycji 
turkowian oddane będą: ok. 30-metrowy 
zjazd linowy (tyrolka), huśtawka waha-
dłowa, zestaw zabawowy średni i zestaw 
mini ze zjeżdżalnią, duży zestaw zaba-
wowy sześciowieżowy, karuzela krzyżo-
wa, huśtawki bujaki jedno- i dwuosobo-

we, huśtawka integracyjna oraz drabina 
podwójna. Z kolei plac fi tness wyposażo-
ny będzie w takie urządzenia sportowo-
-rekreacyjne jak: prasa nożna, drabinka, 
podciąć nóg – poręcz równoległa, waha-
dło, wioślarz i biegacz. Dla mniej aktyw-
nych postawione zostaną stoły do gry w 
szachy i do gry w chińczyka oraz ławki. 

Nowa strefa aktywności ma być go-
towa do końca tego roku. 

„Jest fantastycznie żyć eko-
logicznie, czyli Zielono nam!” to 
przedsięwzięcie, w ramach którego w 
wyremontowanym łączniku budynku 
pływalni krytej powstanie interak-
tywna ścieżka edukacyjna EKO-ry-
tarz. Miejsce zostanie wyposażone 
w eko-zagadki, gry mobilne, rower 
spinningowy z modułem prądotwór-
czym, edukacyjny panel żarówkowy 
i kiosk interaktywny. Wszystko po 
to, aby turkowianie, od dziecka po 
osoby dorosłe, nauczyli się działań 

proekologicznych i stosowali je w 
codziennym życiu. Celem jest m.in. 
nauczenie mieszkańców prawidłowej 
segregacji odpadów. Za korzystanie 
z EKO-korytarza nie będą pobierane 
opłaty.

Projekt otrzymał dofi nansowanie 
Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-
2020, w wysokości 167.904,00 zł, a 
łączna wartość przedsięwzięcia to 
242.966,98 zł. Realizowany będzie 
do końca października 2019 r. 

Powstanie EKO-rytarz

Miasto Turek pozyskało blisko 170 tys. zł na projekt z zakre-
su edukacji ekologicznej i kształtowania zachowań proekolo-
gicznych.

Projekt realizowany będzie w part-
nerstwie, w którym razem z naszym 
Miastem, uczestniczy dziewięć miast 
średnich, w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(POWER). W ramach zadania Miasto 
przystąpi do elektronicznej obsługi 
podatków i opłat, wdroży dostęp do 
usług administracyjnych oraz informa-

cji o lokalach użytkowych i nierucho-
mościach gruntowych przeznaczonych 
pod inwestycje. Ponadto wprowadzo-
ne zostaną rozwiązania poprawia-
jące jakość obsługi mieszkańców i 
przedsiębiorców. 

Gmina Miejska Turek na ten cel 
otrzyma środki zewnętrzne w wysoko-
ści około 178 tys. zł.

178 tys. zł na lepszą 
obsługę mieszkańców
W najbliższym czasie Miasto Turek przystąpi do realizacji projek-

tu pod nazwą „Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa 
wielkopolskiego”, którego celem będzie poprawa efektywności i 
wzrost jakości usług administracyjnych na rzecz mieszkańców. 

Podobnie jak w pierwszej edycji, 
głosować mógł każdy turkowianin, 
który ukończył 16 rok życia. Można 
było oddać trzy głosy na trzy wybrane 
projekty, przyznając im po 3, 2 lub 1 
punkt. Głosować można było elektro-
nicznie bądź tradycyjnie w Urzędzie 

Miejskim. Do wyboru było 20 projek-
tów. Na wszystkie wybrane do realiza-
cji zadania przeznaczona została kwota 
500.000 zł. 

W przyszłym roku, decyzją tur-
kowian, zrealizowane zostaną na-
stępujące projekty:

Mieszkańcy wybrali osiem projektów
1979 mieszkańców Turku swoimi głosami zdecydowało o tym, 

jakie projekty zgłoszone do drugiej edycji Budżetu Obywatelskie-
go będą realizowane w 2019 roku. 

1. Poprawiamy jakość diagnosty-
ki i leczenia dzieci oraz noworodków 
w naszym mieście - koszt 150.000 zł.
2. Przebudowa zadaszenia trybun i bu-
dowa ciągów komunikacyjnych na Sta-
dionie 1000-lecia - koszt 150.000 zł.

3. Budowa i wyposażenie siłowni 
zewnętrznej fi tness na terenie stadionu 
- koszt 60.000 zł.

4. Zakup dwóch automatycznych 
defi brylatorów zewnętrznych - koszt 
20.000 zł.

5. Wyłożenie kostką brukową ciągu 
komunikacyjnego przy ulicy Wyszyń-
skiego 2 - koszt 50.000 zł.

6. Zielone płuca dla miasta - koszt 
30.000 zł.

7. Posprzątaj po swoim psie - koszt 
24.000 zł.

8. Rajd rowerowy i nordic walking 
Turek i okolice - koszt 12.700 zł.

Wiele tysięcy turkowian, miesz-
kańców sąsiednich gmin i gości 
bawiło się podczas tegorocz-

nych Dni Turku i Gminy Turek. 
Gmina Miejska Turek i Gmina Turek 

w tym roku już po raz czwarty wspólnie 
zorganizowały Dni Turku i Gminy Turek. 
Mieszkańcy na liczne atrakcje przygo-
towane przez organizatorów zareagowa-
li pozytywnie, aktywnie uczestnicząc w 
wydarzeniach sportowych, turystycznych, 
rekreacyjnych, artystycznych i muzycz-
nych. Brali udział w rajdzie rowerowym, 
turniejach tenisa ziemnego, piłki nożnej i 
siatkówki plażowej. Ponadto można było 
oddać krew w akcji SHDK RP „Górnik”. 
Sporym zainteresowaniem dzieci, mło-
dzieży i dorosłych cieszyły się stoiska fe-
stynowe i wesołe miasteczko. 

Na scenie muzycznej główną gwiazdą 
święta miasta był zespół Dżem. Ponadto 
można było posłuchać takich zespołów jak 
Wanda i Banda oraz Afromental.

Wielotysięczna widownia na święcie miasta

Podczas Dni Turku i Gminy Tu-
rek, Burmistrz Turku wręczył 68 
stypendiów za osiągnięcia sportowe 
i artystyczne. Z kolei 9 września 
2018 r. podczas imprezy „Sztuka na 
ulicy” wręczone zostały 323 stypen-
dia naukowe dla najwybitniejszych 
uczniów szkół podstawowych, 
oddziałów gimnazjalnych i szkół 
ponadpodstawowych. W tym roku 
Fundusz Stypendialny Burmistrza 
Miasta Turku dla dzieci i młodzieży 
wynosi 342.840 zł i co istotne, od 
trzech lat, z roku na rok jest zwięk-
szany (w 2017 roku wynosił ponad 
250 tys. zł).

   

Podobnie jak w poprzednich la-
tach, także w tym roku turkowianie 
powyżej 65 roku życia będą mogli 
bezpłatnie zaszczepić się przeciwko 
grypie. Miasto na ten cel przezna-
czyło 36 tys. zł. Szczepienia będą 
realizowane w przychodniach leka-
rzy rodzinnych „Rodamed”, „Medi-
cus” i „Medyk”.

   

Około 100 mieszkańców Turku 
skorzystało z bezpłatnych badań 
profi laktycznych, organizowanych 
przez Urząd Miejski. Były to ba-
dania: jelita grubego (badanie na 
obecność krwi utajonej w kale), 
gruczołu krokowego (pobieranie 
krwi na oznaczenie stężenia PSA 
dla mężczyzn) oraz mammografi a 
dla kobiet w wieku 50-69 lat.

   

W ramach realizowanego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkoma-
nii, Miasto Turek zakupiło i prze-
kazało turkowskim policjantom 36 
narkotestów ślinowych, które szyb-
ko wykrywają sześć grup najczę-
ściej występujących narkotyków. 
Policjanci bowiem coraz częściej 
mają do czynienia z osobami, które 
np. kierują samochodem będąc pod 
wpływem środków odurzających. 

   

Miasto Turek uczestniczyło w 
Międzynarodowych Targach Rynku 
Nieruchomości i Inwestycji REAL 
Connect 2018 r., które odbywały 
się w Warszawie. W wydarzeniu 
brali udział inwestorzy, dewelope-
rzy, fi rmy zarządzające projektami, 
poszukujący gruntów pod obiekty 
przemysłowe, hale, magazyny i biu-
rowce, oraz miasta i gminy dyspo-
nujące terenami inwestycyjnymi.

   

Cały czas realizowany jest pro-
gram odpracowywania zaległości 
czynszowych w miejskich mieszka-
niach komunalnych i socjalnych. Na-
jemcy złożyli 64 wnioski o odpraco-
wanie swoich długów. Aktualnie 10 
osób odpracowuje zaległości. Łączna 
kwota zadłużenia odpracowanego 
przez najemców od początku trwania 
programu to ok. 270 tys. zł.

W skrócie


