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Miniony okres to czas ciężkiej pra-
cy. Przede wszystkim należało ustabi-
lizować fi nanse mocno zadłużonego 
Miasta. Dzisiaj można powiedzieć, że 
w tej dziedzinie odnieśliśmy sukces. 
Roczne dochody Miasta z poziomu 
90 mln zł w 2014 r. wzrosły do 123 
mln zł w roku 2018. W tym czasie 
zadłużenie Turku zmniejszyliśmy z 
36 do 24 mln zł. Do tego wspólnie z 
miejskimi jednostkami i miejską spół-
ką PGKiM pozyskaliśmy 52,8 mln zł 
środków zewnętrznych. 

Nastąpił wzrost działalności go-
spodarczej. Powstały nowe fi rmy, 
co spowodowało, że powierzchnia 
budynków w których prowadzona 
jest działalność gospodarcza w ca-
łym mieście zwiększyła się o 40914 
m2, zaś powierzchnia takich gruntów 
wzrosła o 66134 m2. W samej Tur-
kowskiej Strefi e Inwestycyjnej rozpo-
częły działalność cztery fi rmy, czego 
efektem jest wzrost zatrudnienia. 
Zreorganizowane zostały miejskie 
spółki (PGKiM Sp. z o.o. i PRI Sp. z 
o.o.), czego efektem są wypracowane 
oszczędności i wyższe zyski roczne. 

Naprawiliśmy system gospodarki 
odpadami komunalnymi, co pozwoli-
ło obniżyć Państwu opłaty za odpady 
segregowane. Zapobiegliśmy real-
nej groźbie zimnych kaloryferów po 
zamknięciu elektrowni. Niemalże w 
ostatniej chwili uruchomiona została 
ciepłownia, z której ciepło popłynę-
ło do tysięcy mieszkańców Turku. 
Wspólnoty mieszkaniowe wraz z 

To był dobry czas dla Turku
Szanowni Państwo, Drodzy Turkowianie, kończy się VII kadencja Samorządu Miasta Turek. To dobry czas na podsumo-

wanie czteroletniej pracy samorządu miejskiego na rzecz mieszkańców.

Miastem i PGKiM zaczęły ocieplać 
swoje bloki. Udział fi nansowy Mia-
sta w tych termomodernizacjach to 
4.669.033 zł. 

Minione cztery lata to czas od-
budowy Turku po latach zaniedbań. 
Dzięki temu dla wielu z nas zmieni-
ła się najbliższa okolica. Chodzimy 
po nowych chodnikach, jeździmy 
po nowych drogach i mamy dużo 
więcej miejsc parkingowych. Do-
kładnie to 380 nowo wybudowa-
nych miejsc postojowych. Do tego 
dochodzą: dwie siłownie plenerowe, 
pięć nowych placów zabaw i wodny 

plac zabaw, z które-
go podczas wakacji 
skorzystało ponad 22 
tys. osób! Wspólnie 
z miejskimi jednost-
kami i spółkami, w 
minionej kadencji zre-
alizowaliśmy 337 za-
dań inwestycyjnych 
o łącznej wartości 
68 mln zł! Po wielu 
latach zastoju, ruszyli-
śmy z budownictwem 
mieszkaniowym. Od-
daliśmy 14 nowych 
mieszkań socjalnych, 
aktualnie trwa prze-
targ na wybór wyko-
nawcy budowy dwóch 
bloków z 44 mieszka-
niami czynszowymi 
na wynajem. 

Wielkie zmiany 
zaszły w sferze społecznej. Blisko 
czterokrotnie zwiększyła się liczba 
młodych ludzi, którzy za swoje osią-
gnięcia naukowe, sportowe i arty-
styczne otrzymują wsparcie fi nanso-
we w postaci Stypendium Burmistrza 
Miasta Turku. Kilkaset dzieciaków 
w wieku 5 i 6 lat wzięło udział w 
programie bezpłatnej nauki pływa-
nia. Do najmłodszych mieszkańców 
skierowane były dodatkowe zajęcia 
w szkołach i przedszkolach. Dla bez-
pieczeństwa uczniów pielęgniarki za-
częły codzienne dyżury w szkołach, 
zaś ich gabinety zostały doposażone 

Z przedstawionej kwoty największą 
pulę środków pozyskała Gmina Miej-
ska Turek. To 27.078.563,37 zł. Pienią-
dze te Miasto zdobyło na realizację 43 
projektów. Największe z nich to: „Od-
krywczo, eksperymentalnie i aktyw-
nie – rozwój bazy szkolnej dla nowej 
jakości nauczania w Gimnazjum nr 2” 
(w tym budowa boiska, bieżni, ekspe-
rymentarium nauk przyrodniczych, 
obserwatorium astronomicznego); 
modernizacja płyt treningowych na 
Stadionie 1000-lecia; budowa miesz-
kań socjalnych na Zdrojkach Lewych; 
„Energia słoneczna dla domu - wy-
konanie instalacji fotowoltaicznych i 

kolektorów słonecznych” oraz wyko-
nanie otworu poszukiwawczo-rozpo-
znawczego wód termalnych.

Tylko nieco niższą sumę pozy-
skało Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 
o.o. w Turku. To kwota 24.922.476 
zł, z której większość, bo 21.111.381 
zł przeznaczona zostanie na moderni-
zację miejskiej oczyszczalni ścieków. 

Miejskie jednostki organizacyjne 
także skutecznie pozyskiwały środki 
zewnętrzne. W sumie 859.083 zł, w 
tym: Muzeum Miasta Turku 237.902 
zł, Miejski Dom Kultury 89.958 zł, 
Miejska Biblioteka Publiczna 76.813 

zł, a Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej 454.410 zł. 

Muzeum pieniądze zewnętrzne 
przeznaczyło głównie na konserwa-
cję kolekcji turkowskiego misterium 
Józefa Mehoffera. Dom Kultury 
m.in. zorganizował Dni Kultury „Bez 
barier” oraz Ogólnopolskie Spotka-
nia Teatralne Młodych Czwarta Ścia-
na. Biblioteka większość środków 
pozyskała na projekt „Wspólnie two-
rzymy własne, żywe książki”. Z ko-
lei Ośrodek Pomocy Społecznej ze 
środków zewnętrznych poszerzył za-
kres usług opiekuńczych i asysten-
tów oraz usług wsparcia rodziny. 

Oferta inwestycyjna Turku prezen-
towana była na poważnych imprezach 
branżowych, takich jak: Międzynaro-
dowe Targi Nieruchomości i Inwestycji 
Komercyjnych Expo Real w Mona-
chium (Niemcy), Forum Inteligentnego 
Rozwoju w Rzeszowie i Międzynaro-
dowe Targi Nieruchomości i Inwestycji 
Real Connect w Warszawie.

Reklamy gruntów przeznaczonych 
pod inwestycje publikowane były i na-
dal są, w magazynach branżowych i na 
portalach internetowych: Investment 
Areas Info Magazine  oraz www.tere-
nyinwestycyjne.info. 

Przeprowadzono dziesiątki spotkań 
z deweloperami i agentami nierucho-
mości. Nasze Miasto stale współpraco-
wało też z instytucjami odpowiedzial-
nymi za pozyskiwanie inwestorów, 
takimi jak: Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, Polska Agencja Inwe-
stycji i Handlu, Centrum Obsługi In-
westora przy Stowarzyszeniu Gmin i 
Powiatów Wielkopolski oraz wydziały 
gospodarcze urzędów marszałkow-
skich i urzędów wojewódzkich. 

w sprzęt medyczny. Miasto otworzyło 
się na osoby niepełnosprawne, które 
mogą bezpłatnie korzystać z pływalni 
krytej. Niepełnosprawni na równi z 
osobami zdrowymi pokonywali swoje 
słabości podczas biegów Turmaged-
don oraz bawili się na integracyjnym 
balu karnawałowym. Od balu swoje 
spotkania zaczęli seniorzy, którzy 
przystąpili do nowo powstałego, tur-
kowskiego klubu Senior +. Panie i pa-
nowie z klubu już nie spędzają czasu 
samotnie w swoich domach. 

Łączy nas sport. Tur1921 Turek 
wrócił na piłkarską mapę Polski, tur-
kowscy siatkarze wkroczyli do III ligi 
seniorów, a Turek się rozbiegał, po-
konując tysiące kilometrów choćby 
po parku miejskim. Łączy nas też... 
muzyka. Nie tylko spotykaliśmy się 
tak licznie podczas reaktywowanych 
Dni Turku, gdzie słuchaliśmy muzyki, 
ale również wspólnie śpiewaliśmy ko-
lędy podczas nowej imprezy na rynku 
miejskim „Magia Świąt”. Wielu z nas 
wspierało swoją obecnością koncerty 
lokalnych artystów, np. Big Bandu 
Miasta Turek. 

O tym, jak Turek się rozwinął w 
ciągu minionych czterech lat, prze-
czytają Państwo w przygotowanym 
sprawozdaniu. Zapraszam do zapo-
znania się z jego treścią mając świa-
domość, że prezentuje ono tylko część 
działań, jakie w mijającej kadencji 
podejmował Samorząd Miasta Turek.

Romuald Antosik
Burmistrz Miasta Turek

W minionej kadencji Turek 
zaistniał w branży jako miasto 
aktywnie poszukujące inwe-
storów. Potencjalni inwestorzy 
zainteresowani zakupem nie-
ruchomości mieli ułatwiony 
dostęp do gruntów w Turku.

Aktywne
poszukiwanie 
inwestorów

52 miliony pozyskane dla Miasta
Dokładnie 52.860.122,37 zł środków zewnętrznych pozyskane zostały na rzecz naszego 

Miasta w latach 2015-2018. 
Stabilizacja fi nansów miasta

Dochody wzrosły do...

90 825 287 zł

Stan na 31.12.2014 r.

123 218 899 zł

Stan planowany na dzień 31.12.2018 r.

Dług zmalał do...

24 722 124 zł36 301 213 zł

Stan na 17 września 2018 r.Stan na 31 grudnia 2014 r.
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Na wymienionym osiedlu przede wszystkim wybudowane zostały parkingi, których wcześniej tam nie było. Prze-
budowany został cały układ komunikacyjny osiedla, w tym wybudowany został dodatkowy wjazd. Stare jezdnie 
i chodniki z trylinki zastąpiła kostka brukowa. Powstało ok. 120 miejsc parkingowych, nowe oświetlenie i kana-

lizacja deszczowa. Inwestycja kosztowała 1,95 mln zł. 

Ulice: Sportowa, Kączkowskiego, 
Składkowskiego i Orzeszkowej

Kończą się prace przy przebudowie układu komunikacyjnego ulic w centrum miasta. Od Komendy Policji do ul. Armii Kra-
jowej, od punktu obsługi mieszkańców PGKiM do przychodni lekarskiej, od garaży przy przychodni do bloku obok Policji. 
Tutaj wymieniona była zniszczona nawierzchnia i powstały parkingi, których wcześniej nie było. Do tego nowe chodniki z 

kostki brukowej, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Łączny koszt inwestycji w tej części miasta to 2,9 mln zł.

Kwadrat ulic 650-lecia, Armii Krajowej, 
Dąbrowskiego i Legionów Polskich

BUDOWA ULIC   BUDOWA ULIC  BUDOWA ULIC  BUDOWA ULIC

W 2016 r. wybudowane zostały ulice Szymanowskiego i Różyckiego 
na osiedlu Zdrojki Lewe. Na Szymanowskiego powstał ciąg pieszo-
-jezdny o długości 190 m, wybrukowany, z parkingami i kanalizacją 

deszczową. Wartość inwestycji to 272 tys. zł. Z kolei ul. Różyckiego została 
wybrukowana na długości 400 m, kosztem 517 tys. zł.

Ulice Szymanowskiego 
i Różyckiego

Trwa przebudowa tej ulicy dojazdowej do bloków i Przedszkola Sa-
morządowego nr 4. W ramach inwestycji wybudowana została ka-
nalizacja deszczowa, powstaną jezdnia, plac do zawracania, chod-

nik, zjazdy oraz ok. 70 miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej. 
Prace budowlane kosztują 1,2 mln zł.

Ulica Stawickiego
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W 2015 r. przebudowany został fragment ul. Dąbrowskiego, przy przy-
chodni lekarskiej. Ulica została wybrukowana, a przede wszystkim 
wybudowano tam parking. Koszt robót wyniósł 196 tys. zł. W tym 

roku przebudowana została dalsza część tej ulicy.

Ulica Dąbrowskiego 

Ulica na całej długości została przebudowana. Dzięki temu powsta-
ły parkingi (ponad 40 miejsc postojowych), których wcześniej w tym 
miejscu nie było. Wzdłuż parkingów wybudowano chodniki, o łącznej 

powierzchni ok. 420 m2. Prace budowlane kosztowały 233 tys. zł.

Ulica Matejki

Kończą się prace przy budowie ok. 800-metrowej ulicy Kaczmarskiego, 
łączącej ul. Chopina z ul. Zdrojki Lewe. Wcześniej ulica miała nawierzch-
nię gruntową. Teraz to asfaltowa droga z chodnikiem pełniącym funkcję 

drogi dla pieszych i rowerów. Wybudowana została też kanalizacja deszczowa 
i oświetlenie uliczne. Wartość inwestycji to 2 mln zł, z czego 820 tys. zł to 
dofi nansowanie pozyskane przez Miasto z Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej.

Ulica Kaczmarskiego

Nowe miejsca parkingowe, jezdnia i chodniki to efekt przebudowy drogi od ul. POW do ul. Gen. Smorawińskiego. 
Powstała ulica z nawierzchnią bitumiczną, która kosztowała 385 tys. zł. Na to przedsięwzięcie Miasto pozyskało 
ponad 143 tys. zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Ulica od POW do Smorawińskiego

W trakcie mijającej kadencji 
robione były inwestycje 
zmierzające do budowy 

dróg na ul. Leśnej i Chełmońskie-
go. Miasto uzyskało zezwolenie na 

Osiedle
Leśna

Przebudowane zostały jezdnia, chodniki i parkingi przy blokach nr 12, 2 i 
3 na Os. Wyzwolenia. Wymieniona została tam nawierzchnia oraz prze-
organizowane oświetlenie i hydranty. Wartość inwestycji to 318 tys. zł.

Os. Wyzwolenia 12, 2 i 3

realizację inwestycji drogowej oraz 
wypłaciło właścicielom gruntów od-
szkodowania w kwocie łącznej 1,5 
mln zł, za przejęcie 56 działek pod 
inwestycję. Tym samym rozpoczął 
się zaplanowany na kilka lat proces 
inwestycyjny, polegający na budo-
wie ulic Leśnej, Chełmońskiego oraz 
około 2,5 km dróg osiedlowych. 

Na początek konieczna była 
przebudowa kanału Folusz oraz wy-
czyszczenie stawu przy ul. Dobrskiej, 
aby w przyszłości wody deszczowe i 
gruntowe nie zalewały osiedla. W 
2016 roku przeprowadzone zostały 
prace związane z budową kanaliza-
cji deszczowej o długości ok. 300 m, 
przejściem sieci pod drogą krajową 
nr 72 oraz regulacją Kanału Folusz 
na odcinku 570 m, od ul. Dobrskiej 
Szosy, przez ul. Tamka, do ul. Unie-
jowskiej. Prace kosztowały 1,2 mln 
zł.

W kolejnym roku trwał drugi etap 
budowy kanalizacji deszczowej dla 
osiedla Leśna, o wartości 830 tys. zł. 
Aktualnie trwają kolejne prace zwią-
zane z deszczówką dla tego obszaru 
i mają zakończyć się w listopadzie 
tego roku. Koszt tego przedsięwzię-
cia to 478 tys. zł.

Łącznie w mijającej kadencji Sa-
morządu Miejskiego, na inwestycje 
w rejonie osiedla Leśna wydano po-
nad 4 mln zł. W minionym miesiącu 
Miasto złożyło wniosek o dofi nanso-
wanie budowy ulicy Leśnej z Progra-
mu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej.
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Kostka brukowa została położona w miejsce popękanych i 
wyszczerbionych płytek na chodniku, prowadzącym od 
ul. Wyszyńskiego w kierunku placu zabaw i bloku przy ul. 

POW 12. Roboty budowlane kosztowały 15 tys. zł.

Rejon bloków nr 3 i 4
na Osiedlu Wyzwolenia

Na długości 260 m wymieniona została nawierzchnia chod-
nika. Krzywe, popękane i dziurawe płytki betonowe za-
stąpiła solidna kostka betonowa o grubości 8 cm. Łącznie 

kostka położona została na powierzchni ponad 760 m2. Prace 
kosztowały 121 tys. zł.

Osiedle Wyzwolenia 4
24 tys. zł kosztowała wymiana nawierzchni chodników na 

nową z kostki brukowej o grubości 8 cm, na powierzchni 
185 m2.

Rejon bloków nr 4, 5 i 7
na Osiedlu Wyzwolenia

Na powierzchni 500 m2 wymieniono nawierzchnie chod-
ników. W miejsce popękanych i wyszczerbionych płytek beto-
nowych położona została kostka brukowa o grubości 8 cm. Po-
nadto obniżone i wymienione zostały krawężniki, pomalowane 
nowe oznakowanie poziome nawierzchni, dające możliwość 
parkowania pojazdów w miejscach, w których wcześniej było to 
zakazane. Wartość inwestycji to 125 tys. zł.

Ulica Wyszyńskiego 3

Wzdłuż „dziesięcioklatkowca” wybudowana została 
droga dojazdowa do klatek z nawierzchnią z kostki 
brukowej. Prace budowlane kosztowały 99 tys. zł. Na 

długości 150-metrowej drogi zrobione zostały progi zwalniające 
i podłoża z kostki pod stojaki na rowery.

Ulica Słoneczna

Za 87 tys. zł. zbudowany został nowy chodnik pomiędzy 
ulicami Wschodnią i Kmicica. Wcześniej w tym miejscu 
w ogóle nie było chodnika. Trakt ma długość ok. 200 m i 

szerokość 1,4 m. Powstał z kostki betonowej. Wzdłuż chodnika 
posadzone zostały krzewy ozdobne i posiana trawa. 

Ulica POW 1

Nowy i równy chodnik o powierzchni ponad 200 m2 wybu-
dowano z kostki betonowej. Ponadto posadzono ok. 50 
krzewów ozdobnych. Wartość przedsięwzięcia to 39 tys. zł.

Ulica Smorawińskiego 6

Wąski i zniszczony chodnik z popękanych płytek beto-
nowych został zastąpiony nowym, znacznie szerszym 
z kostki betonowej. Ponadto teren przy chodniku 

utwardzono przepuszczającymi wodę płytami ażurowymi. In-
westycja kosztowała 45 tys. zł.

Ulica Wyszyńskiego 14

Wzdłuż bloku nową kostką brukową betonową wyłożo-
ny został chodnik, który wcześniej był bardzo znisz-
czony. Prace kosztowały 34 tys. zł.

Ulica POW 12
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To bardzo ważne przedsięwzięcie 
dla mieszkańców Turku. Poprzed-
nia modernizacja oczyszczalni miała 
miejsce blisko 20 lat temu. Od tego 
czasu instalacje wysłużyły się i są 
awaryjne. Tymczasem postęp tech-
nologiczny sprawił, że ścieki można 
oczyszczać wydajniej i przy mniej-
szym zużyciu energii. Dlatego w 2016 
roku Burmistrz miasta Turku zdecy-
dował o przystąpieniu do moderni-
zacji oczyszczalni.

Powstał projekt „Rozbudowa i 
przebudowa (modernizacja) oczysz-
czalni ścieków w Turku oraz rozbu-
dowa sieci kanalizacyjnej i wodocią-
gowej na terenie aglomeracji Turek”, 
który Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 
o.o. w Turku z sukcesem złożyło wraz 
z wnioskiem o dofi nansowanie ze 
środków unijnych.

Całkowity koszt inwestycji sza-
cowany jest na 40.732.547 zł, a 
pozyskane dofi nansowanie wyno-
si 21.111.381,47 zł. Środki własne 
Spółki to 7.616.655,28 zł, zaś pozo-
stała kwota 12.004.511,03 zł pocho-
dzić będzie z częściowo umarzalnej 
pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Gospodarka ściekowa
Trwają przygotowania do modernizacji oczyszczalni ścieków, na którą Przedsiębior-

stwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku pozyskało ponad 21 mln zł dofi-
nansowania. 

Na początku mijającej kadencji 
Samorządu najpoważniejszą 
sprawą, z jaką należało się 

zmierzyć, było zapewnienie ciepła 
dla mieszkańców. Po dwóch nieuda-
nych przetargach wreszcie udało się 
wyłonić producenta ciepła. Jesienią 
2016 roku rozpoczęła się budowa 
ciepłowni, którą w ostatniej chwili 
udało się uruchomić. Dzięki temu 1 
stycznia 2018 r., po wygaszeniu ko-
tłów w Elektrowni „Adamów”, turko-
wianie mieli ciepłe kaloryfery i prak-
tycznie nie odczuli zmiany dostawcy 
ciepła. 

Zapewnione ciepło dla mieszkańców

Miasto przekazało spółce 
komunalnej PGKiM grunt 
na Os. Wyzwolenia pod 

budowę dwóch bloków z mieszka-
niami czynszowymi na wynajem. 
W każdym z nich będą 22 miesz-
kania, w tym po 2 dla osób niepeł-
nosprawnych: 12 mieszkań dwupo-
kojowych z aneksem kuchennym o 
powierzchni 35,98 m², 12 mieszkań 
dwupokojowych o powierzchni 
42,01 m², 16 mieszkań trzypoko-
jowych o powierzchni 54,99 m², 
2 mieszkania trzypokojowe o po-

wierzchni 66,98 m², 2 mieszkania 
trzypokojowe o powierzchni 67,23 
m². Dla każdego mieszkania zapew-
nione będzie miejsce parkingowe 
przy budynku. Przestrzeń między 
blokami zagospodarowana zostanie 
również placem zabaw. 

Na sfi nansowanie budowy miesz-
kań czynszowych PGKiM Sp. z o. o. w 
Turku otrzyma 4.503.122,91 zł pre-
ferencyjnego kredytu z Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Spółka jest 
w trakcie procedury przetargowej na 
wybór wykonawcy inwestycji. 

Mieszkania czynszowe 
na wynajem

Trzy nowo wybudowane budyn-
ki parterowe z 14 mieszkaniami 
socjalnymi o różnej powierzchni 

oddane zostały najemcom we wrze-
śniu tego roku. To sześć mieszkań o po-
wierzchni 29,22 m2, cztery o powierzch-
ni 31,60 m2, jedno 47-metrowe i trzy o 
powierzchni 40,75 m2. W zależności od 
powierzchni, lokale składają się z pokoju 
i kuchni, bądź pokoju i aneksu kuchen-
nego. W każdym jest też łazienka, piec 
i kuchnia gazowa. Do każdego mieszka-
nia socjalnego przynależy pomieszcze-
nie gospodarcze do składowania opału. 
Zagospodarowano również teren wokół 
budynków.

Budowa mieszkań kosztowała 1,7 mln 
zł, z czego ok. 750 tys. zł to dofi nansowa-
nie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mieszkania socjalne
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Nawiązując do tematu zmia-
ny dostawcy ciepła, miejska 
spółka komunalna zarządza-

jąca wspólnotami mieszkaniowymi, 
przekonywała mieszkańców do ter-
momodernizacji bloków. W latach 
2015-2018 ocieplonych zostało 80 

budynków wspólnot mieszkanio-
wych. To wielka akcja fi nansowa-
na przede wszystkim przez miesz-
kańców, ale również przez Gminę 
Miejską Turek i Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Łączna wartość termo-
modernizacji przeprowadzonych w 

latach 2015-2018 to 28.736.497,33 
zł. Na tę sumę składają się udziały 
mieszkańców - 20.256.367,87 zł, 
Gminy Miejskiej – 4.669.033,39 zł 
oraz premia termomodernizacyjna z 
BGK – 3.811.096,07 zł.

Termomodernizacja bloków

W związku z wyczerpa-
niem miejsc grzebal-
nych, cmentarz został 

rozbudowany. Powstało ok. 
1400 kwater grzebalnych różnej 
wielkości oraz dwusegmento-
we kolumbarium z 30 niszami 
na urny. Nowa część cmentarza 
została ogrodzona, wyposażona 
w wodociąg, nowe alejki żwi-
rowe i z kostki betonowej. Do 
tego zbudowano duży parking 
z wiatą rowerową i wiatą przy-
stankową. Nową część cmen-
tarza oświetlają lampy zasilane 
odnawialnymi źródłami energii 
(energią słoneczną i wiatrową). 
Przedsięwzięcie kosztowało 1,3 
mln zł, w 80% zostało sfi nan-
sowany przez Miasto, a w 20% 
przez Gminę Turek. 

Cmentarz
komunalny 

Turek

Stare zniszczone ogrodzenie z siat-
ki drucianej, wzdłuż południowej 
i zachodniej strony cmentarza, w 

tym będące pod naporem skarpy,  zo-
stało wymienione na nowe, murowa-
ne z przęsłami metalowymi. Od stro-
ny zachodniej zrobiono nowe wejście. 
Wartość inwestycji to 530 tys. zł.

Cmentarz komunalny Słodków

Na terenie Tureckiej Strefy In-
westycyjnej wykonany zo-
stanie odwiert geotermalny. 

Burmistrz Miasta Turku podpisał w 
Narodowym Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie umowę na dofi nansowanie 

zadania w wysokości 14.040.000 zł. 
Odwiert będzie miał głębokość około 
2.200 metrów, powstanie do sierpnia 
2019 r. Pobrane próbki wód geoter-
malnych zostaną zbadane, a wyniki 
dadzą odpowiedź na pytania o tem-
peraturę wód i ich skład biologiczny.

Odwiert geotermalny

Wkrótce uruchomiony zostanie szalet miejski, wybudowany na par-
kingu przy ul. Legionów Polskich. Obiekt postawiło Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku. 

Szalet jest automatyczny z wstępem po umieszczeniu w urządzeniu monety 
1 złotych. 

Szalet miejski



Otwarte w trakcie mijającej kadencji firmy w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej to:
- MP Production Sp. z o.o. (grupa Messer Group Sp. z o.o.) – otwarcie w 2016 r.,
- Browar Turek – otwarcie w 2017 r.,
- Getec Polska Sp. z o.o. – otwarcie w 2018 r.,
- DeVeris Polska Sp. z o.o. – otwarcie w 2018 r.

To nie tylko efekt nowo 
otwartych firm w Tureckiej 
Strefie Inwestycyjnej. Wy-
nika on również z rozwoju i 
rozbudowy istniejących już 
firm, działających na tere-
nie Miasta. Ponadto odno-
towana została zwiększona 
aktywność turkowian w tym 
zakresie. 

Powyższa działalność prze-

łożyła się na znaczny wzrost 
wymiaru podatku od po-
wierzchni użytkowej budyn-
ków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

O ile na koniec roku 2014 
w Turku pod wszelką działal-
ność gospodarczą zajętych 
zostało 384 265,77 m2, to już 
w połowie 2018 r. metraż ten 

powiększył się do 425 180,31 
m2. Oznacza to wzrost o 
40 914,54 m2.

Duzy wzrost nastąpił rów-
nież w przypadku gruntów 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. W 
2014 r. takich gruntów było 
2 190 416,94 m2, zaś w po-
łowie 2018 r. – 2 256 551,56 
m2. To wzrost o 66 134,62 m2.

Nowe firmy w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej
W latach 2016-2018 na terenie Tureckiej Strefy 

Inwestycyjnej otwarte zostały cztery nowe firmy. 
Dają one zatrudnienie na poziomie około 60 osób. 

Rozwój gospodarczy miasta
Wzrost wpływów do budżetu miasta o 32 393 612 zł, w porównaniu lat 

2014 i 2018, ma związek między innymi z rozkwitem działalności gospo-
darczej w Turku. 

MP Production Sp. z o.o. (grupa Messer Group Sp. z o.o.) – otwarcie w 2016 r.

Browar Turek – otwarcie w 2017 r.

Getec Polska Sp. z o.o. – otwarcie w 2018 r.

DeVeris Polska Sp. z o.o. – otwarcie w 2018 r.

Podpisanie umowy z współwłaścicielem firmy De Veris.



Miejskie szkoły wśród najlepszych w Wielkopolsce

Już dwa razy zorganizowany zo-
stał Integracyjny Bieg Turmageddon. 
To bieg z przeszkodami, w którym 
startują pary tworzone przez osobę 
niepełnosprawną i osobę zdrową. 
Wspólnie pokonują swoje słabości, 
różne ekstremalne przeszkody, a 
przede wszystkim dobrze się przy 
tym bawią. Organizatorem tego wy-
jątkowego wydarzenia jest Stowarzy-
szenie Kopernik Plus oraz Stowarzy-
szenie Przyjaźni Dzieciom.

W lutym 2018 r. przeprowadzony 
został po raz pierwszy Bal Karnawa-
łowy dla osób niepełnosprawnych. 
Na imprezie wspólnie bawiły się oso-
by niepełnosprawne i zdrowe. Wa-
runek był jeden, aby każdy miał na 
sobie strój karnawałowy. Wspaniałą 
atmosferę panującą na balu odzwier-
ciedlają choćby poniższe zdjęcia.

Od dwóch lat basen, grota sol-
na i siłownia zostały udostępnione 
bezpłatnie osobom niepełnospraw-

Wyniki egzaminów gimnazjalnych 
z poszczególnych lat udowadniały, że 
w miejskich szkołach Edukacja jest 
na bardzo wysokim poziomie. Jed-
nak tegoroczne wyniki dały naszemu 
Miastu miejsce w pierwszej czwórce 
w Wielkopolsce. 

Z historii i WOS turkowscy gim-
nazjaliści zajęli 3 miejsce w woje-
wództwie wśród miast powiatowych 
(wyprzedza nas tylko Poznań i 
Gniezno), oraz 9 miejsce wśród 
wszystkich 226 wielkopolskich 
gmin. Egzamin z języka polskiego 

Wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego pokazały, 
że szkoły z naszego Miasta uczą dobrze, a nasi uczniowie 
osiągają najlepsze wyniki w Wielkopolsce. 

uplasował turkowskie gimnazja na 
1 miejscu w Wielkopolsce wśród 
miast powiatowych i 12 wśród 
wszystkich gmin w województwie. 
Również przedmioty przyrodnicze 
dały nam wysokie miejsca: 4 miej-
sce wśród miast powiatowych i 13 
spośród wszystkich wielkopolskich 
gmin. Z matematyki zaś byliśmy na 3 
miejscu wśród miast powiatowych. 
Wynik z języka angielskiego na po-
ziomie podstawowym uplasował 

Turek na 3 miejscu spośród miast 
powiatowych i 12 wśród wszystkich 
gmin w województwie. Noty z języka 
angielskiego na poziomie rozszerzo-
nym uplasował nasze Miasto na 2 
miejscu wśród miast powiatowych 
(przed nami jest tylko Poznań). Zaś 
wynik z języka niemieckiego na po-
ziomie podstawowym dał naszemu 
miastu 1 miejsce w Wielkopolsce 
spośród miast powiatowych, oraz 7 
w klasyfikacji wszystkich gmin. Z ko-

lei wynik z tego języka na poziomie 
rozszerzonym uplasował Turkow-
skich uczniów na 5 miejscu w Wiel-
kopolsce wśród miast powiatowych.

Tak wysokie wynik uczniów 
szkół miejskich są potwierdze-
niem tego, że oświata w Turku stoi 
na bardzo wysokim poziomie. To 
również dowód na to, że kadrę 
pedagogiczną miejskich szkół tworzą 
profesjonaliści, zaangażowani w 
swoją pracę.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
W ostatnich latach osoby niepełnosprawne mieszkające w Turku stały się uczestnikami życia 

lokalnego. Mogliśmy im kibicować, wspólnie się bawić i podziwiać aktywność sportową.

nym. Zainteresowani z tej oferty 
mogą korzystać w każdy ostatni pią-
tek miesiąca, od godz. 16.00. Warto 
wspomnieć, że basen był udziałem 
licznych akcji charytatywnych, m.in. 
charytatywnych maratonów pły-

wackich. Dzieci i dorośli, uczniowie 
i członkowie różnych organizacji i 
stowarzyszeń pokonywali kilometry 
na pływackich torach, zbierając przy 
tym pieniądze na wsparcie niepełno-
sprawnych mieszkańców Turku. 
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Płyty główna oraz dwie trenin-
gowe boczne zostały przebudo-
wane. Na płycie głównej zain-

stalowany został nowoczesny system 
nawadniający. Zaś płyty treningowe 
właściwie powstały od nowa, z nową 
murawą i siatkami przeciw kretom, 
przy czym płyta od strony południo-

wej zyskała także system nawadnia-
jący. Przy boiskach treningowych 
zamontowane zostały piłkochwyty 
o wysokości 6 m, nowe bramki i 
wiaty stadionowe dla zawodników 
rezerwowych. Na terenie obiektu 
ustawiono nowe bramki oraz wymie-
niono ogrodzenie płyty głównej. Do 

pielęgnacji muraw zakupiony został 
nowoczesny ciągnik z kosiarką do 
trawy.

Modernizacja stadionu kosztowa-
ła ok. 860 tys. zł. Na tę inwestycję 
Miasto Turek pozyskało ok. 400 tys. 
zł dofi nansowania z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Modernizacja stadionu 1000-lecia

Osiedle Muchlin
Na placu rekreacyjnym przy ul. Zielonej wybudowana została siłownia 

zewnętrzna, wyposażona w prasę nożną, krzesła do wyciskania i biegacz. Na 
każdym ze sprzętów mogą ćwiczyć jednocześnie dwie osoby. Wartość przed-
sięwzięcia to 20 tys. zł.

Siłownie zewnętrzne
Osiedle Wyzwolenia

Siłownia, z której jednocześnie może korzystać jedenaście osób, powstała 
w parku Tura. Wyposażona została w urządzenia wieloosobowe fi tness takie 
jak: prasy nożne, krzesła do wyciskania, wioślarze, orbitreki oraz zestaw tre-
ningowy fi tness. Inwestycja kosztowała 61 tys. zł.

Za ponad 150 tys. zł zakupiono 
najlepszej jakości sprzęt do 
nowej siłowni na terenie pły-

walni krytej. Są to takie urządzenia 
jak m.in.: rowery poziome i piono-
we, maszyny eliptyczne, bieżnie, 
ergometry wioślarskie, rowery do 
zajęć typu „indoor cycling”, ławki, 
gryf olimpijski, zestaw hantli ze sto-
jakiem, step pery i trampoliny. Po-
nadto na siłowni zatrudniony został 
trener personalny. Obiekt cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem.

Nowa siłownia OSiR

To program nauki pływania i 
oswajania z wodą, skierowany 
dla 5- i 6-letnich dzieci z Turku. 

Trwa od 2015 roku i do tej pory prze-
szkolonych zostało 560 dzieci. Zajęcia 
odbywają się dwa razy w tygodniu na 
pływalni krytej. Szkolenie trwa dzie-
sięć godzin zajęć.

Bezpłatna 
nauka

pływania

SPORT    REKREACJA    EDUKACJA   SPORT    REKREACJA    EDUKACJA
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Turkowski Klub Senior +
SPORT    REKREACJA    EDUKACJA   SPORT    REKREACJA    EDUKACJA

W tym celu wyremontowane 
zostały pomieszczenia Miejskiego 
Domu Kultury. Na prace budowlane 
i wyposażenie klubu, składającego 
się z sali spotkań, aneksu kuchen-
nego i aneksu audiowizualnego, 
Miasto pozyskało ponad 108 tys. 
zł. dofi nansowania, tj. 80% warto-
ści przedsięwzięcia. Całkowity koszt 
remontu i wyposażenia wyniósł ok. 
140 tys. zł. Następnie Miasto pozy-
skało kolejne środki, tym razem to 
25 tys. zł, tj. 40% kosztów funkcjo-
nowania klubu. 

Turkowski Klub Senior+ funkcjo-
nuje od stycznia 2018 r. Członkiem 
klubu może zostać turkowianin nie-
aktywny zawodowo, powyżej 60 
roku życia. Klub funkcjonuje pięć 
dni w tygodniu, od poniedziałku 
do piątku, minimum pięć godzin 
dziennie. Świetnie odnaleźli się tu-
taj starsi ludzie. Znaleźli tu towarzy-
stwo, przyjaźń i wsparcie, a przede 
wszystkim zajęcia aktywizujące, 
m.in. m.in. plastyczne, muzyczne, 
kulinarne, ruchowe i sportowo-
-rekreacyjne oraz prace ręczne. W 
spotkaniach bierze udział średnio 
30 osób dziennie.

Miasto pozyskało pienią-
dze na zajęcia dla seniorów. 
Dzięki temu powstał Tur-
kowski Klubu Senior+. 

Przy dawnym Gimnazjum 
nr 2, w miejscu starego, 
zniszczonego i z uwagi na 

fatalny stan techniczny nieuży-
wanego boiska, wybudowane 
zostało nowe boisko wielofunk-
cyjne z nawierzchnią poliureta-
nową. Boisko jest wyposażone 
w piłkochwyty, bramki do piłki 
ręcznej, słupki wraz z siatką i 
akcesoriami do siatkówki oraz 
kosze do koszykówki. Ponadto 
obok powstały bieżnia 4-toro-
wa oraz skocznia i zeskocznia do 
skoku w dal.

Ponadto w budynku dosto-
sowane zostały sale lekcyjne do 
Eksperymentarium Nauk Przy-
rodniczych wraz z montażem 
pełnego wyposażenia Ekspery-
mentarium w komplet pomocy 
dydaktycznych do nauczania 
doświadczalnego. To m.in. kopu-
ła astronomiczna, która stanęła 
przy boisku oraz profesjonalne 
teleskopy do obserwacji nieba. 
W laboratorium fonetyczne oraz 
multi medialny zestaw interak-
tywny doposażona została także 
pracownia języka niemieckiego.

Ta wielka inwestycja oświa-
towa kosztowała 1,2 mln zł, z 
czego 1,03 mln zł Miasto Turek 
pozyskało z funduszy unijnych. 

Nowy żłobek miejski powstanie na Os. Wyzwolenia, w sąsiedztwie Przed-
szkola Samorządowego nr 7. Zaprojektowany został na przyjęcie 50 ma-
łych turkowian, w wieku od 5 miesięcy do 3 roku życia. Dokumentacja 

kosztowała 44 tys. zł. Aktualnie trwa etap uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
Następnie Miasto będzie wnioskowało o dofi nansowanie przedsięwzięcia. 

Budowa żłobka miejskiego

Boisko i obserwatorium astronomiczne
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Urząd Miejski posiada gotowe projekty techniczne takich in-
westycji jak:
- przebudowa deptaku ul. Kaliskiej i ul. Wąskiej
- budowa boiska przy ul. Serockiego
- budowa ul. Witosa na Os. Wyzwolenia
- przebudowa ul. św. Floriana
- budowa drogi wewnętrznej Kączkowskiego 14, 16, 18, 20 i 22
- zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Kaliskiej 43
  i ul. Kaliskiej 23 – z funkcji usługowej na mieszkalną
- zmiana sposobu użytkowania lokalu przy ul. 3 Maja na
   pomieszczenia muzealne
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po Środowiskowym
  Domu Samopomocy przy ul. Matejki na mieszkania

W opracowaniu są jeszcze projekty:
- przebudowy ulicy Żwirki i Wigury
- budowy ulic: Klonowej, Kasztanowej i Akacjowej

Gotowe plany na nowe przedsięwzięcia
Opracowane zostały dokumentacje techniczne na przedsię-

wzięcia, planowane do realizacji w następnych latach. Niektóre 
dokumentacje nadal powstają. 

Projekt budowy ul. Witosa 
na Os. Wyzwolenia

Projekt przebudowy
ul. św. Floriana

Projekt budowy drogi wewnętrznej Kączkowskiego 14, 16, 18, 20 i 22Projekt zmiany sposobu użytkowania budynków
przy ul. Kaliskiej 43

Projekt budowy boiska przy ul. Serockiego
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Opracowywany jest projekt 
techniczny rewitalizacji depta-
ku. Dokumentacja ma być go-

towa do końca tego roku, a jej wartość 
to 153 tys. zł. Koncepcja rewitalizacji 
deptaku zakłada m.in. wprowadzenie 
tam większej ilości światła słonecz-
nego oraz sprawienie, że będzie on 
bardziej przyjazny dla mieszkańców. 

Przewiduje się m.in. fontannę od stro-
ny ul. Legionów Polskich oraz zieleń 
od strony projektowanego parkingu 
przy ul. Armii Krajowej. Ponadto pla-
nowana jest częściowa zmiana orga-
nizacji ruchu w obrębie skrzyżowania 
ulic 650-lecia i Legionów Polskich, a 
także w obrębie skrzyżowania z ul. Ar-
mii Krajowej.

Park miejski
im. Żerminy

Składkowskej

Opracowany został projekt re-
witalizacji parku, a Miasto 
złożyło wniosek o dofi nanso-

wanie projektu z funduszy unijnych. 
Wyniki konkursu mają być znane w 
listopadzie tego roku. 

Celem rewitalizacji parku jest za-
pewnienie mieszkańcom możliwości 
codziennej rekreacji, wypoczynku 
oraz aktywności i edukacji w tym 
miejscu, przy jednoczesnym podnie-
sieniu jego walorów architektonicz-
nych i przestrzennych. W parku m.in. 
zostałaby przeorganizowana zieleń i 

zmodernizowana gospodarka wodna 
oraz wybudowy amfi teatr przy sta-
wie. Teren parku ma być zagospo-
darowany m.in. kortem tenisowym, 
boiskiem do koszykówki, placem 
zabaw, siłownią zewnętrzną, strefą 
dla psów, miasteczkiem ruchu drogo-
wego, pomostem, elementami małej 
architektury oraz służącymi rekre-
acji (np. stoliki szachowe). Wartość 
przedsięwzięcia oszacowana została 
na ok. 20 mln zł, a Gmina Miejska 
Turek ubiega się o dofi nansowanie w 
wysokości ok. 17 mln zł. 

Deptak od
ul. Legionów Polskich 
do ul. Armii Krajowej

Stypendia Burmistrza Miasta Turku 
za wyniki w nauce, osiągnięcia sporto-
we i osiągnięcia artystyczne od 2015 

r. przyznawane są publicznie, podczas 
imprez miejskich. Bo to duma odbie-
rać je w obecności rodziny, przyjaciół 

Prawie cztery razy więcej stypendystów
W mijającej kadencji samorządu miejskiego, znacznie zwięk-

szona została pula pieniędzy przeznaczonych na wsparcie zdol-
nych młodych ludzi. W porównaniu roku 2014 do 2018, liczba 
stypendystów wzrosła niemal czterokrotnie. 

i znajomych. Właśnie w 2015 r. sty-
pendium za wyniki w nauce odebra-
ło 178 uczniów (rok wcześniej tylko 
86), zaś 104 za osiągnięcia sportowe i 
artystyczne.

Rok później stypendystami Bur-
mistrza zostało 236 młodych ludzi, 
mogących pochwalić się wspaniałymi 
wynikami osiąganymi w nauce, oraz 

63 osiągającym sukcesy w sporcie i w 
działalności artystycznej. 244 uczniów 
otrzymało stypendium Burmistrza 
Miasta Turku w roku 2017. Natomiast 
za osiągnięcia sportowe i artystyczne 
stypendium w 2017 roku otrzymało 
156 osób. 

W tym roku, na scenie ustawionej 
na turkowskim rynku, stypendia za wy-

niki w nauce otrzymało 323 najzdolniej-
szych uczniów. Z kolei podczas Dni Tur-
ku i Gminy Turek, stypendia sportowe i 
artystyczne odebrało 68 młodych ludzi. 

Zwiększenie liczby stypendystów 
oznacza zwiększenie puli przeznacza-
nych na nie pieniędzy. W tym roku do 
młodych ludzi w postaci stypendiów 
trafi ło 342.840 zł.
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W minionej kadencji powró-
ciły Dni Turku, jako impre-
za plenerowa dla miesz-

kańców organizowana wspólnie z 
Gminą Turek, pod nazwą Dni Turku 
i Gminy Turek.  Corocznie organi-
zowane są liczne koncerty gwiazd, 

atrakcje sportowe, rekreacyjne i ar-
tystyczne, w których biorą udział ty-
siące turkowian i gości z innych gmin. 
Wyjątkowa atmosfera, jaka panuje 
podczas tej imprezy, jest potwierdze-
niem tego, że mieszkańcy Turku chcą 
uczestniczyć w święcie Miasta. 

Polska Nagroda 
nteligentnego Rozwoju

W 2017 r. podczas Forum Inte-
ligentnego Rozwoju w Rzeszowie, 
Miasto Turek zostało wyróżnione 
Polską Nagrodą Inteligentnego 
Rozwoju 2017, w kategorii „Samo-
rząd Przyjazny Inwestorowi”. Udział 
w wydarzeniu oraz otrzymanie Pol-
skiej Nagrody Inteligentnego Roz-
woju, co podkreślali organizatorzy, 
stanowi potwierdzenie, że działania 
Miasta Turek w sferze obsługi inwe-
storów są dostrzegane i doceniane 
na szczeblu ogólnopolskim.

Nagroda za działania
proekologiczne

W 2017 r. Miasto otrzymało na-
grodę za działania proekologiczne, 
przyznaną w konkursie ogłoszonym 
przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego „Działania pro-
ekologiczne i prokulturowe w ra-
mach strategii rozwoju wojewódz-
twa wielkopolskiego” – XVIII edycja 

Nagrody dla Turku

2017 roku. Doceniony został projekt 
„Ekologicznie postępujemy, więc se-
gregujemy – kompleksowe działania 

na rzecz edukacji ekologicznej w za-
kresie segregacji odpadów wśród 
mieszkańców Turku i regionu”. 

 Miasto przekazało 48.591 zł na budowę Bazy Śmigłowcowej 
Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunko-
wego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

 Przeinstalowanie kamera monitoringu z budynku LO na budynek 
MDK, w celu poprawienia nadzoru nad Parkiem Konstytucji 3 Maja.

 Wymiana na nowe trzech kamer monitoringu na terenie Miasta. 

 Montaż nowej kamery monitoringu w nowym punkcie, tj. na Hali 
Widowiskowo-Sportowej przy ul. Parkowej.

 Zakup rejestratora przeznaczonego do obsługi systemu monito-
ringu wizyjnego.

 Wsparcie akcji profi laktycznych i prewencyjnych policji, m.in. po-
przez zakup narkotestów ślinowych.

Dla bezpieczeństwa
nas wszystkich

Sprawozdanie wydane przez 
Urząd Miejski w Turku,

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

Powrót Dni Turku


