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Sprawozdanie z działalności
Burmistrza i Samorządu Miasta Turek

Po raz kolejny pragnę przedsta-
wić działania podejmowane 
przez Samorząd Miasta Turek. 

Tym razem to przedsięwzięcia, jakie 
miały miejsce w trzecim roku kaden-
cji samorządu, tj. od grudnia 2016 
roku.

Trzeci rok był pełen pracy, pomy-
słów i licznych spotkań z mieszkań-
cami. Wielokrotnie spotykałem się z 
Państwem na ulicach, w miejscach 
wykonywania różnych inwestycji. 
Rozmawialiśmy o problemach z jaki-
mi spotykają się turkowianie, o inwe-
stycjach oraz o pierwszej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego Miasta Turek. 
Tematów zawsze było dużo. 

Mamy za sobą sprawy trudne, 
jak projekt sieci szkół po wdrożeniu 
reformy oświaty czy zainicjowanie 
budownictwa mieszkaniowego. W 
oświacie udało się znaleźć najlepsze 
rozwiązanie dla uczniów i miasta. 
Kwestia mieszkań jest wciąż otwarta. 
Zainteresowani mieszkańcy właśnie 
złożyli deklaracje o  chęci przystąpie-
nia do programu mieszkań czynszo-
wych w dwóch nowych blokach na 
Os. Wyzwolenia, zaś od kilku miesię-
cy na Zdrojkach Lewych trwa budowa 
mieszkań socjalnych. Dla wielu tur-
kowian to najważniejsza wiadomość. 

Szanowni Państwo, Drodzy Turkowianie!
Ukończyliśmy przebudowę ukła-

du ulic: Sportowa, Kączkowskie-
go, na którą mieszkańcy czekali od 
bardzo dawna. Budujemy boiska na 
Stadionie 1000-lecia i przy dawnym 
Gimnazjum nr 2. Wkrótce zaczniemy 
budowę wodnego placu zabaw. Ocze-
kujemy na ocenę naszego wniosku o 
dofi nansowanie energii odnawialnej 

dla 321 domów jednorodzinnych w 
Turku. Poprawiamy infrastrukturę 
drogową, o co najbardziej prosili 
mieszkańcy.

Wszystkie informacje znajdą Pań-
stwo w niniejszej publikacji. Zapra-
szam do lektury.

Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turku

Wykonawcą prac, wybranym w 
przetargu, było Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w 
Turku. Osiedle zmieniło się nie do 
poznania. Przede wszystkim wybu-
dowane zostały miejsca parkingowe, 
których tu brakowało, a starą trylinkę 
zastąpiła kostka brukowa. 

W odpowiedzi na prośby miesz-
kańców, od strony ul. Kączkowskie-
go (naprzeciwko przedszkola) po-
wstał nowy wjazd na osiedle. Łącznie 

wybudowanych zostało około 130 
miejsc parkingowych, w tym dla osób 
niepełnosprawnych. Zlokalizowane 
zostały między blokami przy Kącz-
kowskiego i Sportowej, ale również 
wzdłuż południowej strony ul. Kącz-
kowskiego, na odcinku do skrzyżo-
wania z ul. Sportową. 

Projekt zakładał także przebudo-
wę chodników i ciągów jezdnych, 
oświetlenia i kanalizacji. Koszt inwe-
stycji to niespełna 2 mln złotych.

Zakończyła się od dawna wyczekiwana przez mieszkań-
ców przebudowa dróg i chodników w rejonie ulic: Kączkow-
skiego, Sportowej, Orzeszkowej i Składkowskiego.

Powstały oczekiwane
ulice i parkingi

Przedsiębiorstwo uzyskało już 
pozwolenie na budowę dwóch blo-
ków z mieszkaniami na Os. Wy-
zwolenia. Złożyło też wniosek do 
Banku Gospodarstwa Krajowego na 
dofi nansowanie inwestycji. 

W każdym z bloków znajdować 
się będą 22 mieszkania o różnej 
wielkości (od 35,98 do 67,23 m²), 
wyposażone we wszystkie urządza-
nia techniczne, takie jak: wodociąg, 
kanalizacja, instalacja elektryczna, 
centralne ogrzewanie, wc, łazienka. 
Dla każdego mieszkania zapewnio-
ne będzie jedno miejsce parkingo-
we, w tym dla osób niepełnospraw-
nych. Przy blokach wybudowany 
zostanie plac zabaw dla najmłod-
szych oraz ławki itp. Mieszkania 
oddane zostaną najemcom w stan-
dardzie „pod klucz”.

Mieszkania czynszowego nie 
będzie można kupić na własność. 
Najemca wraz z rodziną będzie zo-
bowiązany zameldować się na pobyt 
stały w nowym mieszkaniu czynszo-
wym, a jeszcze przed podpisaniem 
umowy wpłacić kaucję. Oczywiście 
warunkiem najmu jest posiadanie 
źródła utrzymania i spełnianie okre-
ślonego kryterium dochodowego. 
Dokładna wysokość czynszu zosta-
nie ustalona po przetargu na budowę 
bloków, jednak nie będzie wyższa 
niż 5% wartości odtworzeniowej lo-
kalu, która aktualnie wynosi 14,10 
zł/m² 

W ciągu zaledwie dwóch tygodni 
ankiety wyrażające zainteresowanie 
mieszkaniem czynszowym złożyło 
ponad 120 turkowian. 

Nowe mieszkania 
szansą dla turkowian

Od początku października tego roku Urząd Miejski w Tur-
ku zbiera informacje w postaci ankiet od mieszkańców, ba-
dając zainteresowanie najmem lokali czynszowych w dwóch 
blokach, które na Os. Wyzwolenia budować będzie PGKiM 
Sp. z o.o. w Turku. 

Wodne place zabaw są doskonałą 
formą rekreacji wodnej w architek-
turze miejskiej. Całym rodzinom 
zapewniają bezpieczną i niekończą-
cą się zabawę, zaś obiekt nie wy-
maga nadzoru ratownika. Projekt 

wodnego placu zabaw dla Turku 
opracowała fi rma AC Projekt z Kra-
kowa. Niecka placu będzie miała 
powierzchnię ok. 400 metrów kwa-
dratowych. Na niej znajdą się liczne 
urządzenia – zraszacze i fontanny 

Wodny plac zabaw na OSiRze
Już w czerwcu przyszłego roku mieszkańcy Turku będą mogli spędzać wolny czas w wod-

nym placu zabaw. Obiekt powstanie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Armii 
Krajowej w Turku. 

lub dysze w kształcie m.in. 
kwiatów, armatek, zwierzą-
tek, grzybków i ruchomych 
wiaderek, z których będzie 
się wylewać bądź tryskać 
woda.

Miejsce zostanie podzie-
lone na strefy wiekowe z 
urządzeniami dobranymi 
dla danej grupy użytkowni-
ków. Znajdą się tam: strefa 
dla małych dzieci, strefa dla 
młodzieży i dla osób doro-
słych. Woda na placu będzie 
podgrzewana i uzdatniana 
jak woda basenowa. Wokół 
placu zabaw zaplanowane 
zostało miejsce do wypo-
czynku, zaplecze sanitar-
ne, natryski i przebieralnie. 

Wszystko będzie wygrodzone, a 
obok powstanie nowy parking.

Miasto Turek uzyskało pozwole-
nie na budowę wodnego placu za-
baw. Aktualnie trwa procedura prze-
targowa wyboru wykonawcy. 
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W skrócie

243 stypendia za wysokie wyniki 
w nauce, 48 stypendiów za osiągnięcia 
sportowe, 19 stypendiów za osiągnięcia 
artystyczne oraz 1 stypendium dla stu-
denta przyznał w mijającym roku Bur-
mistrz Miasta Turek. Tegoroczny fundusz 
stypendialny wyniósł około 250 tys. zł.

***
Miasto pozyskało 42.000 zł na za-

kup dwóch tablic interaktywnych z 
projektorem ultrakrótkoogniskowym 
i zestawów nagłaśniających dla Szko-
ły Podstawowej Nr 1 oraz zestawów 
dwóch interaktywnych monitorów do-
tykowych 55 cali dla Szkoły Podstawo-
wej nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 5.

***
Na działalność bibliotek szkolnych i 

zakup nowych książek Miasto pozyskało 
36.000 zł z rządowego programu „Naro-
dowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

***
Przeprowadzone zostały konkursy 

na dyrektorów przedszkoli samorządo-
wych. Dyrekcja zmieniła się w Przed-
szkolu Samorządowym nr 4, gdzie funk-
cję tę po Alicji Wojdak, która przeszła 
na emeryturę, objęła   Violetta Parada.

***
Miasto Turek przystąpiło do pilota-

żowego programu wsparcia nauki języ-
ka niemieckiego w klasach I-III szkół 
podstawowych, w latach 2017-2020.

***
950 turkowian powyżej 65 roku 

życia zostało zaszczepionych prze-
ciwko grypie. 100 mieszkańców Tur-
ku skorzystało z bezpłatnych badań 
rentgenowskich płuc, połączonych z 
badaniem spirometrycznym, zaś ko-
lejnych 200 z bezpłatnych badań pro-
fi laktycznych jelita grubego i gruczołu 
krokowego. Ponadto liczne grono tur-
kowianek wykonało bezpłatnie profi -
laktyczne badanie mammografi czne.

***
W mijającym roku wydanych zosta-

ło około 200 kart programu Turkowska 
Karta Dużej Rodziny, 170 kart progra-
mu Wielkopolska Karta Dużej Rodziny 
oraz 70 kart programu Ogólnopolska 
Karta Dużej Rodziny.

***
Samorządy Osiedlowe zorganizowały 

imprezy rekreacyjno-sportowe i kultural-
ne dla mieszkańców, za kwotę 49 tys. zł. 

***
Wsparcie w postaci 600 tys. zł uzy-

skały stowarzyszenia działające na 
rzecz mieszkańców Turku, w zakresie 
oświaty i wychowania, zwalczania 
narkomanii, przeciwdziałania alkoho-
lizmowi, pomocy społecznej, kultury 
oraz kultury fi zycznej i sportu.

***
Za sumę 1,658 mln zł Miasto sprze-

dało blisko 3-hektarową działkę inwe-
storowi – Deveris Polska sp. z o.o. w 
strefi e inwestycyjnej. 

***
Prawie 400 tys. zł kosztowała mo-

dernizacja i renowacja kanałów sani-
tarnych metodą bezwykopową, jaka 
w tym roku została przeprowadzona 
przez PGKiM Sp. z o.o. w ulicach: 
Wąskiej, Plac Wojska Polskiego, Pił-
sudskiego, Poduchowne, Armii Krajo-
wej i Polskiej Organizacji Wojskowej. 

***
Metodą bezwykopową wykonana 

została modernizacja i renowacja ka-
nałów deszczowych w ulicach: Plac H. 
Sienkiewicza, Św. Floriana, Słonecznej, 
Poduchowne, Gorzelnianej i Smorawiń-
skiego. Wartość prac wykonanych przez 
PGKiM Sp. z o.o. wyniosła 737 tys. zł.

W drugim półroczu 2017 r. trwała 
przebudowa boisk, której celem była 
poprawa stanu technicznego infra-
struktury sportowej obiektu oraz wa-
runków szkoleniowo-treningowych 
Miejskiego Klubu Sportowego „Tur 
1921” Turek. Stadion 1000-lecia to 
główny miejski kompleks sportowy, 
wybudowany w latach 1965-1966, 
niestety od wielu lat nie był remon-
towany.

Dzięki dofi nansowaniu w wyso-
kości ponad 386 tys. zł z Minister-
stwa, można było wykonać inwesty-
cję wartą ok. 772 tys. zł. W ramach 
zadania zainstalowana została in-
stalacja systemu nawadniającego na 
płycie głównej stadionu. Teraz całą 
murawę będzie można odpowiednio 
nawodnić w zaledwie dwie godziny. 
Ponadto zmodernizowane zostały 
dwa boiska treningowe, w tym jed-
no pełnowymiarowe od strony Al. 
Jana Pawła II (za trybunami), oraz 

Modernizacja Stadionu 1000-lecia

Kończy się przebudowa płyty głównej i płyt treningowych boisk na Stadionie 1000-lecia 
w Turku. Teraz młodzi piłkarze z Turku mają odpowiednie warunki do doskonalenia swoich 
umiejętności. Było to możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

drugie mniejsze za pływalnią krytą, 
w sąsiedztwie „Orlika”. Boisko tre-
ningowe pełnowymiarowe będzie 
wyposażone w system nawadniający. 
Przy boiskach zainstalowane zostały 
między innymi piłkochwyty i stoja-

ki rowerowe, zaś pod powierzchnią 
boisk schowane będą specjalne siatki 
podtrawnikowe przeciw kretom. Do 
pielęgnacji tego wszystkiego zaku-
piono nowoczesny ciągnik z kosiarką 
do trawy.

Miejska spółka komunalna 
wspólnie z Powiatem Tu-
reckim wybudowała po-

wiatową ulicę Smorawińskiego. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
wykonało najtrudniejszą część prac 
przy budowie ulicy Smorawińskie-
go, tj prace ziemne. Prace te polegały 
na budowie kanalizacji deszczowej, 
budowie wpustów i przykanalików 
kanalizacji deszczowej, renowacji 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
przebudowie sieci wodociągowej i 
przyłączy wodociągowych oraz wy-
mianie sieci ciepłowniczej wraz z 
likwidacją kanałów ciepłowniczych 
kolidujących z budową nawierzchni 
chodników.

Udział miejskiej spółki w budo-
wie ulicy powiatowej wyniósł ponad 
1,2 mln zł. 

Wspólna 
inwestycja Miasta 

i Powiatu na 
Smorawińskiego

Miasto Turek buduje trzy budyn-
ki z lokalami socjalnymi przy ul. 
Zdrojki Lewe, w których już w przy-
szłym roku będzie mogło zamieszkać 
ok. 50 osób. Będzie tam 14 lokali o 
łącznej powierzchni 518,27 m2. 
Każdy lokal wyposażony zostanie w 

oddzielną łazienkę. Przewidywany 
koszt inwestycji wynosi 1,7 mln zł. 
Wykonawcą budowy jest wybrana w 
przetargu Firma Ogólnobudowlana 
INSTALTECH z Włocławka. Budo-
wa ukończona zostanie wiosną 2018 
roku. 

Mieszkania socjalne 
w budowie

W maju rozpoczęła się budowa mieszkań socjalnych w 
trzech budynkach przy ulicy Zdrojki Lewe. Na tę inwestycję 
Miasto pozyskało ponad 750 tys. zł dofinansowania z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

W pierwszym etapie przebudo-
wany został chodnik przy bloku nr 
4. Prace trwały od marca do maja 
tego roku. Wymieniona została na-
wierzchnia na nową z kostki bruko-
wej o grubości 8 cm, na powierzchni 
185 m2. Koszt prac wyniósł 24 tys. 
zł.

Kolejny etap objął chodniki i kra-
wężniki w rejonie bloków nr 4, 5 i 7. 
Na powierzchni 500 m2 wymieniona 

została nawierzchnia ze starych pły-
tek na kostkę brukową o grubości 
8 cm. Prace trwały od kwietnia do 
czerwca. Poza nawierzchnią, obni-
żone i wymienione zostały krawężni-
ki, pomalowane nowe oznakowanie 
poziome nawierzchni, dające możli-
wość parkowania pojazdów w miej-
scach, w których do niedawna było 
to zakazane. Inwestycja kosztowała 
125 tys. zł.

W rejonie bloków nr 4, 5 i 7 na Osiedlu Wyzwolenia prze-
budowane zostały chodniki. 

Na Wyzwolenia
nowe chodniki

Projekt, na który Gmina Miejska 
Turek pozyskała 1.034.051 zł dofi -
nansowania, to „Odkrywczo, ekspe-
rymentalnie i aktywnie - rozwój bazy 
szkolnej dla nowej jakości nauczania 
i kształtowania postaw w Gimnazjum 
nr 2 im. M. Kopernika w Turku”. W 
ramach tego właśnie projektu aktu-
alnie trwają prace na boisku szkol-
nym, które już od dawna nie speł-
niało swojej funkcji. Boisko szkolne 
przy ul. Parkowej w ogóle nie było 
remontowane, m.in. nawierzchnia as-
faltowa popękała, bieżnia zarosła, a 
skocznia również została zniszczona.

W to miejsce powstaje boisko 
wielofunkcyjne z nawierzchnią po-
liuratanową o wymiarach 32,10 x 
45,60 m. Teren został odwodniony, 
zaś samo boisko zostanie wyposażo-
ne w dwa komplety piłkochwytów, 

bramki, słupki wraz z siatką i akcesoriami 
do siatkówki oraz cztery kosze do koszy-
kówki. Obok powstaje bieżnia 4-torowa 
o długości prostej 60 m oraz skocznia do 
skoku w dal, której rozbieżnia mieć bę-
dzie powierzchnię 47 m2, a zeskocznia 
24 m2. Zagospodarowany zostanie także 
teren wokół, poprzez wykonanie trawnika, 
posadzenie drzew, zamontowanie ławek i 
koszy.

Młodzież ze zmodernizowanego obiek-
tu sportowego będzie mogła korzystać 
jeszcze w tym roku. 

Powstaje boisko przy Parkowej
Od kilku tygodni trwa przebudowa boiska przy dawnym Gimnazjum nr 2 w Turku. Inwesty-

cja jest częścią większego projektu, na który Miasto pozyskało ponad milion zł dofinanso-
wania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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203.523,38 zł – to kwota zaległości 

czynszowych, jakie łącznie odpracowali 
zadłużeni najemcy lokali komunalnych. 

***
Za sumę 700 tys. zł PGKiM Sp. z 

o.o. przeprowadzono modernizację sie-
ci wodociągowej w ulicach: Słonecznej, 
Zdrojki Lewe, Os. Polna, Smorawińskie-
go, Południowej, Łąkowej i Zapałczanej. 

***
Trwa budowa kanalizacji deszczo-

wej w ramach zadania „Budowa dróg 
gminnych na Osiedlu Leśna w Turku – 
kanalizacja deszczowa”. Pierwszy etap 
prac kosztował 1.223.369 zł, zaś drugi 
830.917 zł.

***
Na wycinkę obumarłych drzew i 

krzewów oraz cięcia pielęgnacyjne w 
parku przy ul. Górniczej, Miasto Turek 
pozyskało ponad 17 tys. zł z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

***
Budynek z siedmioma mieszkania-

mi komunalnymi przy ul. Żeromskiego 
48 został podłączony do miejskiej sieci 
cieplnej. Na to zadanie Miasto otrzy-
mało częściowo umarzalną z Woje-
wódzkiego Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
w wysokości 148 tys. zł. 

***
Gmina Miejska Turek pozyskała 

częściowo umarzalną pożyczkę z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
na termomodernizację dwóch bloków 
komunalnych, przy ulicy Górniczej 20 i 
30, która ma kosztować ok. 440 tys. zł.

***
W mijającym roku rozbudowywa-

na była sieć cieplna. PGKiM Sp. z o.o. 
wybudowało 3 węzły cieplne przy ul. 
Dąbrowskiego, 3 Maja i Orzeszkowej, za 
sumę 98.422 zł oraz za kwotę 533.966 zł 
jedenaście przyłączy cieplnych: do nowej 
ciepłowni w TSI, do budynków wieloro-
dzinnych przy ul. Żeromskiego, Os. Wy-
zwolenia i Mickiewicza, do budynków 
jednorodzinnych na ul. Sosnowej, Woj-
ciechowskiego i Mickiewicza, do dwóch 
sklepów na Os. Wyzwolenia oraz do 
parku handlowego „Karuzela”. Ponadto 
nową sieć cieplną o wartości 81 tys. zł 
wybudowano wzdłuż Al. Solidarności. 

***
Bezzwrotne dofi nansowanie w wy-

sokości 51.110 zł pozyskało Miasto na 
zakup materiałów do prowadzenia do-
świadczeń biologicznych i matematycz-
nych, materiałów do pracy z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
na doskonalenie umiejętności i kompe-
tencji zawodowych nauczycieli. Środki 
przeznaczone zostaną na pomoc w na-
uce matematyki oraz interdyscyplinarne 
zajęcia przyrodnicze „Eksperymenta-
rium Młodego Odkrywcy” dla uczniów 
z trudnościami w nauce przedmiotów 
przyrodniczych. W ramach dofi nanso-
wania znajdą się zajęcia językowe dla 
uczniów z dobrymi wynikami w nauce 
języka niemieckiego oraz kształtują-
ce umiejętności edukacyjno-sportowe. 
Wszystko to w oddziałach gimnazjal-
nych Szkoły Podstawowej nr 1.

***
Na zajęcia dodatkowe z języka 

angielskiego i nauk matematyczno-
-przyrodniczych, zajęcia wyrównaw-
cze dla uczniów z trudnościami i do-
posażenie pracowni matematycznej, 
przyrodniczej oraz gabinetu pedagoga 
szkolnego, Miasto Turek pozyskało 
dofi nansowanie w wysokości 49,5 tys. 
zł. Projekt pod nazwą „Podniesienie 
jakości kształcenia” realizowany jest w 
Szkole Podstawowej nr 5.

Wniosek Turku, pod nazwą „Ener-
gia słoneczna dla domu – wykonanie 
mikroinstalacji fotowoltaicznych i 
solarnych na potrzeby mieszkańców 
Gminy Miejskiej Turek”, przygo-
towywany był z licznym udziałem 
mieszkańców. Rekrutacja turkowian 
do projektu prowadzona była w lipcu 
i sierpniu. Deklaracje uczestnictwa, a 
następnie umowy z Gminą Miejską 
Turek podpisali właściciele 321 nie-
ruchomości, przy czym z deklaracji 
złożonych po terminie została utwo-
rzona lista rezerwowa.

Miasto Turek ubiega się o dofi -
nansowanie do zakupu i montażu 304 
instalacji fotowoltaicznych oraz 86 
instalacji kolektorów słonecznych na 
potrzeby budynków mieszkalnych, 

w tym: 235 gospodarstw wystąpiło 
wyłącznie o mikroinstalacje fotowol-
taiczne, 17 gospodarstw wyłącznie o 
instalacje solarne, a 69 gospodarstw 
zadeklarowało montaż instalacji fo-
towoltaicznej oraz solarnej. 

Całkowity koszt projektu opiewa 
na kwotę 6 340 037,50 zł, przy czym 
15% kosztów netto każdej instalacji 
oraz podatek VAT pokryje właściciel 
nieruchomości.

Wniosek został złożony w kon-
kursie ogłoszonym w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Wielkopolskiego na 
lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.1 
„Wytwarzanie energii z odnawial-
nych źródeł energii”. Ocena wnio-
sków ma trwać do lutego 2018 roku. 

Miasto wystąpiło
o ekoinstalacje

Nasze Miasto złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o dofinanso-
wanie instalacji odnawialnych źródeł energii dla 321 domów 
turkowian. 

Turkowski Klub „Senior+” po-
wstaje w Miejskim Domu Kultury. 
Pomieszczenie po dawnym klubiku 
zostało wyremontowane. Znajdą się 
tutaj m.in. sala spotkań, aneks ku-
chenny i aneks audiowizualny.

Z badań Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Turku wynika, 
że turkowskim seniorom doskwiera 
samotność. Klub „Senior +” będzie 
funkcjonował pięć dni w tygodniu, od 
poniedziałku do piątku, po minimum 
pięć godzin dziennie. Starsi turko-
wianie, którym brakuje towarzystwa, 
z pewnością się tu odnajdą. Dla nich 
organizowane będą różnego rodzaju 
zajęcia, m.in. kulinarne, muzyczne, 
ruchowe i sportowo-rekreacyjne, gry 

stolikowe, kursy komputerowe oraz 
poranki � lmowe. Członkiem Klubu 
„Senior+” będzie mógł zostać każdy 
mieszkaniec Turku, nieaktywny za-
wodowo, powyżej 60 roku życia, rów-
nież niepełnosprawny ruchowo. Klub 
ma pobudzać codzienną aktywność 
osób starszych, dawać im możliwość 
zagospodarowania wolnego czasu 
oraz nawiązania nowych znajomości 
i przyjaźni.

Turkowski Klub „Senior +” będzie 
gotowy do końca tego roku. Miasto 
na to przedsięwzięcie pozyskało po-
nad 108 tys. zł z rządowego programu 
„Senior+”, tj. 80 proc. całkowitej war-
tości zadania, która szacowana jest na 
ok. 140 tys. zł.

Trwa remont pomieszczeń, w których już za kilkanaście ty-
godni będzie działać Turkowski Klub „Senior+”. Miasto na 
ten cel pozyskało ponad 108 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

„Senior+” w Turku

Instalacja i rozwiązania technolo-
giczne zastosowane w ciepłowni są 
opatentowane i chronione. Poszcze-
gólne elementy były montowane w 
Turku, dokąd przyjechały jako pre-
fabrykaty. Instalacja za-
silana będzie pyłem wę-
glowym, który z silosów 
ma trafi ać do specjalnego 
palnika. To właśnie ta 
wysoko zaawansowana 
technologicznie część 
będzie odpowiadała za 
dozowanie pyłu, aby ca-
łej instalacji zapewnić 
najbardziej efektywną 
pracę. 

Spalanie pyłów od-
bywać się będzie bez-
emisyjnie, w systemie 
zamkniętym, dlatego 
ciepłownia ma spełniać 
wysokie wymagania do-
tyczące ochrony środo-
wiska. Również popiół 
z instalacji w obiegu za-
mkniętym trafi ać będzie 
do cystern, po czym bę-
dzie wywożony. 

Przedstawiciele GE-
TEC zapewniają, że na 
początku listopada cie-

Ciepłownia w fazie rozruchu
Właśnie trwa rozruch nowo wybudowanej ciepłowni firmy 

GETEC, która po zamknięciu elektrowni będzie dostarczała 
ciepło dla turkowian. A jeszcze na początku 2015 roku były 
obawy o dostawy ciepła dla turkowian.

Siłownia na Osiedlu Wyzwole-
nia powstała w Parku Tura. Tutaj 
zostało zainstalowanych pięć urzą-
dzeń treningowych, w 
tym: wioślarz, krzesło 
do wyciskania, orbi-
trek, prasa nożna oraz 
zestaw treningowy. 
Koszt inwestycji to 60 
tys. zł.

Nieco mniejsza si-
łownia wybudowana 
została na placu rekre-
acyjnym przy ulicy 
Zielonej na osiedlu Mu-
chlin. Mieszkańcy mogą 
dbać o kondycję fi zycz-

Nowe siłownie plenerowe
Mieszkańcy Osiedla Wyzwolenia i osiedla Muchlin mogą 

korzystać z nowo powstałych siłowni plenerowych. 

ną, korzystając z prasy nożnej, krzesła 
do wyciskania i biegacza. Sprzęt z mon-
tażem kosztował 20 tys. zł.

Stare ogrodzenie było zniszczone 
bądź przewrócone, szczególnie źle sytu-
acja wyglądała przy skarpach i wywyż-
szeniach terenu. W tym roku Miasto Tu-
rek przystąpiło do wymiany ogrodzenia. 
Umowa na wykonanie inwestycji zosta-
ła podpisana w kwietniu. Nowe ogro-
dzenie cmentarza komunalnego przy ul. 
Chopina kosztowało ponad 550 tys. zł.

Wkrótce rozpocznie się rozbudowa 
cmentarza komunalnego w Słodkowie 

Kolonii, w 80 proc. fi nansowana przez 
Miasto Turek i w 20 proc. przez Gminę 
Turek. Do sierpnia 2018 r. w Słodkowie 
na cmentarzu powstaną 1362 kwatery 
grzebalne o różnej wielkości, oraz ko-
lumbarium dwusegmentowe z 30 ni-
szami. Do tego wybudowane zostanie 
ogrodzenie, instalacja wodociągowa, 
alejki, parking, stojaki rowerowe, drob-
na infrastruktura i zieleń. Inwestycja ma 
kosztować 1.315.947 zł. 

Ogrodzenie i rozbudowa 
cmentarzy

Kończą się prace przy budowie nowego ogrodzenia cmen-
tarza komunalnego przy ul. Chopina w Turku i zaczynają przy 
rozbudowie cmentarza komunalnego w Słodkowie Kolonia.

płownia będzie gotowa do regularnej 
pracy. Przypominamy że GETEC był 
jedyną fi rmą, która zgodziła się w tak 
krótkim czasie wybudować źródło 
ciepła dla Turku



Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Samorządu Miasta Turek4
Również w czerwcu 2017 r. zakoń-

czone zostały prace nad „Programem 
rewitalizacji Gminy Miejskiej Turek 
na lata 2016-2023”, na co nasze Miasto 
pozyskało 76 tys. zł z WRPO 2014+.

***
Ponad 1 mln zł Miasto pozyskało na 

utworzenie Eksperymentarium Nauk 
Przyrodniczych „Mały Kopernik”, do-
posażenie pracowni językowej, prze-
budowę przyszkolnej infrastruktury 
sportowej, gdzie w miejscu starego i bez-
użytecznego boiska powstanie boisko 
wielofunkcyjne do koszykówki, siat-
kówki i piłki ręcznej. Do tego powstanie 
bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal 
i piłkochwyty. Wszystko to w dawnym 
Gimnazjum nr 2, przy czym wartość ca-
łego przedsięwzięcia wynosi 1,2 mln zł.

***
We wrześniu 2017 złożony został 

wniosek o dofi nansowanie budowy 
ulicy Kaczmarskiego, w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019. Szacunkowy koszt budowy 
ma wynieść 2,350 mln zł, przy czym 
Miasto ubiega się o 931 tys. zł. Ocena 
wniosku potrwa do grudnia br.

***
Gracze z całej Polski oraz miłośnicy 

gier komputerowych przybyli w marcu 
do Turku na Mistrzostwa Polski szkół w 
e-sporcie, w ramach których odbyły się: 
LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-Spo-
rcie, NTT System Quersus Puchar Pol-
ski w E-Sporcie (Counter-Strike: Global 
Offensive) oraz Super Game E-Sport 
Turek (otwarty turniej w FIFA 2017). 

***
W czerwcu zorganizowany został 

cykl imprez dla mieszkańców w ramach 
Dni Turku i Gminy Turek, w trakcie 
których odbywały się turnieje sportowe, 
rajd rowerowy, festyn i koncerty.

***
Oferta inwestycyjna Turku znalazła 

się w polskim katalogu „Investment 
Areas in Poland”, prezentującym poten-
cjał inwestycyjny na targach inwesty-
cyjnych REAL EXPO w Monachium.

***
W tym roku wykonano remont 

chodnika z kostki brukowej przy dro-
dze wewnętrznej ul. Jana Matejki wraz 
z podejściami do bloków nr 3 i 5.

***
Trwa przebudowa chodnika z na-

wierzchni płytek betonowych na na-
wierzchnię z kostki brukowej betono-
wej w rejonie bloku przy ul. POW 1. 
Przy chodniku zostanie posadzonych 
50 krzewów ozdobnych. Wartość in-
westycji to 31.796 zł.

***
Żłobek Miejski, funkcjonujący od 

12 lat obok Przedszkola Samorządo-
wego nr 3 przy ul. Kączkowskiego, 
wreszcie zyskał plac zabaw dla malu-
chów. Kolorowe urządzenia o podwyż-
szonej jakości i atestach bezpieczeń-
stwa, kosztowały ponad 30 tys. zł.

***
Nowe latarnie zainstalowane zostały 

na ul. Górniczej w Turku. Na odcinku 
ulicy o długości 1350 m stanęło 27 latarni 
oraz dwa ledowe oświetlacze przejść dla 
pieszych. Koszt inwestycji realizowanej 
przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. 
z o.o. w Kaliszu, wyniósł 108 tys. zł.

***
Blisko milion złotych kosztowały 

remonty, jakie w wakacje Miasto Turek 
przeprowadziło we wszystkich miej-
skich przedszkolach i szkołach podsta-
wowych. Za tę sumę odnowione zostały 
między innymi sale zajęć i sanitariaty.

Do Budżetu Obywatelskiego zgło-
szone zostały 34 projekty, na które w 
głosowaniu oddano łącznie 4811 gło-
sów (4759 elektronicznych oraz 52 na 
tradycyjnych kartach do głosowania). 
Ponad 21-procentowa frekwencja w 
pierwszej edycji Budżetu Obywatel-
skiego to wskaźnik, którym mogą po-
szczycić się nieliczne miasta.

Pula środków przeznaczonych 
na zwycięskie projekty wyniosła 
500.000 zł. Na liście zadań wybra-
nych przez mieszkańców znalazło się 
sześć inwestycji: 

Modernizacja placu zabaw oraz 
renowacja boiska na Placu Zawiszy 
– 150.000 zł;

Budowa placu zabaw przy ul. 
Dworcowej – 60.000 zł;

Zamkowy plac zabaw „Podgro-
dzie” przy parku im. Żerminy Skład-
kowskiej – 131.310 zł;

Wyłożenie kostką brukową osie-
dlowych ciągów komunikacyjnych 
w rejonie ul. Armii Krajowej i Smo-
rawińskiego – 80.000 zł;

Rozbudowa placu zabaw na Osie-
dlu Młodych – 60.000 zł;

Turkowskie Łowisko Miejskie na 
stawie przy rondzie Solidarności – 
1.800 zł.

Wszystkie zostaną wykonane w 
przyszłym roku. 

Budżet Obywatelski 
pierwszy raz w Turku
Po raz pierwszy turkowianie mogli głosować na projekty 

zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Do podziału na po-
mysły mieszkańców było pół miliona złotych. 

To odpowiedź na zabiegi radnych. 
Od stycznia tego roku, osoby niepełno-
sprawne, mieszkające na terenie miasta 
i posiadające dokument stwierdzający 

niepełnosprawność. bezpłatnie korzy-
stają z basenu, siłowni i groty solnej. 
Jak się okazuje, inicjatywa spotkała się 
ze sporym zainteresowaniem.

Basen bezpłatny
dla niepełnosprawnych

Od tego roku osoby niepełnosprawne, w każdy ostatni piątek 
miesiąca od godz. 16.00, mogą bezpłatnie korzystać z usług 
pływalni krytej.

Sposób segregacji odpadów przez 
mieszkańców sprawdzają pracow-
nicy Wydziału Inżynierii Miejskiej 
Urzędu Miejskiego w Turku. Kontro-
le odbywają się losowo, bez uprzed-
niego zawiadomienia. Polegają na 
sprawdzaniu zawartości pojemników 
lub worków do segregacji tj. na pa-
pier, tworzywa sztuczne i szkło oraz 
na odpady zmieszane. Chodzi o po-
twierdzenie, czy mieszkańcy prawi-
dłowo segregują śmieci, czy w da-
nym pojemniku znajdują się odpady 
właściwej frakcji.

W przypadku stwierdzenia, że 
odpady gromadzone są niezgodnie ze 
złożoną deklaracją, właściciel nieru-
chomości otrzyma ostrzeżenie w for-
mie żółtej nalepki na pojemnik lub 
worek o treści „Nieprawidłowa se-
gregacja. Popraw swoją segregację”. 
Taka żółta kropka oznacza, że za ja-
kiś czas odpady z danej nieruchomo-
ści zostaną ponownie skontrolowane. 
Jeżeli błędy w segregacji zostaną 

Urząd Miejski w Turku w ramach kontroli sposobu segrega-
cji odpadów komunalnych, w 2017 roku wprowadził system 
ostrzeżeń dla osób, które nieprawidłowo segregują śmieci.

Segregacja pod kontrolą

ponownie potwierdzone, wówczas 
na pojemniku bądź worku pojawi się 
czerwona nalepka o treści „Niepra-
widłowa segregacja”, zaś właściciel 
nieruchomości utraci uprawnienia do 
ponoszenia niższej opłaty za odpady 
segregowane i zostanie obciążony 
opłatą taką, jak za odpady zmieszane 
(niesegregowane).

Plan został zmieniony, ponie-
waż poprzedni, przyjęty w minionej 
kadencji samorządu, został unie-
ważniony przez Wojewodę Wielko-
polskiego. Wówczas dla terenu po 
„Mirandzie” na Kaliskiej zakładał 
funkcje handlową i produkcyjną, jak 
np. sklepy wielkopowierzchniowe).

Po konsultacjach z wszystkimi 
właścicielami gruntów oraz publicz-
nych dyskusjach z mieszkańcami, 

główna funkcja obszaru została 
zmieniona, z handlowej na miesz-
kaniową. Handel i usługi będą mo-
gły tutaj być, jednak w mniejszości. 
Oznacza to, że w przyszłości mogą tu 
powstać budynki wielorodzinne.

Wprowadzenie jako dominującej 
zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej przyczyni się do ożywienia 
tej części miasta. Zmiany do planu 
zatwierdziła Rada Miejska Turku. 

Każdy turkowianin może posegregowane odpady sprzedać w punkcie, tj.
- makulatura (karton)     - 0,20 zł/kg
- makulatura „mix” (gazety, książki)    - 0,15 zł/kg
- stłuczka szklana „biała” (butelki, słoiki)   - 0,10 zł/kg
- stłuczka szklana „kolorowa” (butelki, słoiki)   - 0,04 zł/kg
- butelki plastikowe „pet”     - 0,10 zł/kg
- butelki plastikowe – inne tzw. chemia twarda
  (opakowania po płynach do kąpieli, płukania bielizny itp.)  - 0,10 zł/kg
- aluminium (puszki)     - 3,80 zł/kg
- złom stalowy (drobny)     - 0,60 zł/kg
Punkt jest czynny od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 14:00. 

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

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

Z korzyścią dla Miasta i mieszkańców zmieniony został 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod na-
zwą „Stadion”, w części dotyczącej terenu po starej „Miran-
dzie” przy ul. Kaliskiej. 

Bloki na terenie
po „Mirandzie”

Można sprzedawać swoje odpady
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej Spółka z o.o. w Turku uruchomiło Punkt Skupu Surow-
ców Wtórnych, zlokalizowany w Turku przy ul. Polnej 4 (przy 
siedzibie Spółki).

Akcja sadzenia drzewek miała miejsce 26 
kwietnia 2017 r. Wzięły w niej udział przed-
szkola miejskie i prywatne, szkoły, stowarzy-
szenia i kluby sportowe, miejskie jednostki, 
radni i samorządy osiedlowe oraz spółki ko-
munalne. Nowe dęby zastąpiły topole i inne 
drzewa parkowe, które jesienią 2016 roku mu-
siały być wycięte z powodu chorób bądź stwa-
rzały niebezpieczeństwo.

Turkowianie posadzili 60 dębów
Mieszkańcy Turku posadzili w Parku 

Miejskim im. Żerminy Składkowskiej 
60 młodych dębów szypułkowych. Drze-
wa zastąpiły te, które w ubiegłym roku 
trzeba było usunąć.


