
Minęły dwa lata od rozpoczę-
cia VII kadencji samorzą-
du miejskiego i zmiany na 

stanowisku Burmistrza Miasta Turek. 
Obejmując urząd burmistrza zapowie-
działem, że działania samorządu miej-
skiego będą jawne i przejrzyste. Dlate-
go dziś, w połowie kadencji, chciałbym 
przedstawić Państwu, co w tych dwóch 
latach udało nam się zdziałać. 

Były to dwa lata zmieniania Tur-
ku, z myślą o mieszkańcach. A muszę 
przyznać, że przejąłem miasto w bar-
dzo trudnym momencie. Było zagro-
żenie braku dostaw ciepła dla miasta, 
budżet był obciążony długiem w wy-
sokości 37,5 mln zł, a drogi system 
gospodarowania odpadami od kilku lat 
działał wadliwie.

Zacząłem od najważniejszego, czyli 
zapewnienia dostaw dla mieszkańców 
Turku. Przeprowadziłem reorganizacje 
w urzędzie i miejskich spółkach, szu-
kałem oszczędności. Skupiłem się na 
poszukiwaniu inwestorów. Ponieważ 

to mieszkańcy są najważniejsi, od po-
czątku każda większa inwestycja była 
z Państwem konsultowana. Spotykałem 
się z Państwem również na placach bu-
dów, wysłuchując opinii i uwag.

Szczególnie cenię sobie właśnie te 
spotkania i indywidualne rozmowy, 
dzięki którym dowiaduję się o proble-
mach mieszkańców, które wskazują 
kierunek moich działań, a jak się oka-
zało, pokrywa się on z moimi wcze-
śniejszymi postulatami. Wśród nich 
jest m.in. budownictwo socjalne, które 
właśnie zaczynamy.

Chciałbym regularnie w ten sposób 
informować Państwa o pracy samorzą-
du miejskiego oraz realizacji moich za-
mierzeń na tę kadencję, które Państwo 
zaakceptowali wybierając mnie na bur-
mistrza. Abyście mieli Państwo wiedzę 
i mogli rozliczyć mnie z powierzonego 
zadania.

Zapraszam do lektury.

Szanowni Państwo,Szanowni Państwo,
Drodzy Turkowianie!Drodzy Turkowianie!

Po dwóch nieudanych przetargach 
ogłoszonych w 2014 roku, 2 kwietnia 
2015 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Turku ogłosiło kolejny przetarg na 
dostawę ciepła dla miasta. Tym razem 
był on zorganizowany w oparciu o Ko-
deks Cywilny, a jedynym kryterium roz-
strzygającym przetarg była cena ciepła 
w dniu 1 stycznia 2018 r.

W maju 2015 r. cztery fi rmy złoży-
ły swoje propozycje negocjacyjne. W 
wyniku zgłaszanych uwag i propozycji 
oferentów, w części uwzględnionych 
w ostatecznej treści specyfi kacji 
warunków zamówienia, powstały 
jednolite dla wszystkich dokumenty 
przetargowe i wyznaczony termin 
złożenia ofert (25 maja 2015r.). Po tym 
czasie wpłynęła jedna oferta, złożona 
przez fi rmę Getec heat&power AG z 
Magdeburga w Niemczech.

Podpisaliśmy z fi rmą umowę. Getec 
uzyskał pozwolenie na budowę cie-
płowni, a we wrześniu 2016 r. wmu-

Ciepło dla turkowian Ciepło dla turkowian 
zagwarantowanezagwarantowane

Zapewnienie dostaw ciepła dla mieszkańców Turku po zamknię-
ciu elektrowni, było priorytetem w pierwszym roku kadencji. Nie 
wyobrażałem sobie, aby mieszkańcy po 2017 roku, mieli w swoich 
mieszkaniach i domach marznąć. 

rowany został kamień węgielny pod 
inwestycję. Powstająca ciepłownia jest 
w pełni ekologiczna, spełnia wszelkie 
normy polskie i europejskie, a nawet 
je przewyższa. Firma Getec ma swoje 
ciepłownie w większości krajów euro-
pejskich, a swoje przedstawicielstwa w 
stolicach tych krajów. Wyjątkiem jest 
Polska, bo przedstawi-
cielstwo fi rmy na nasz 
kraj jest właśnie w Turku. 

Kwestia dostaw cie-
pła dla Turku została 
rozstrzygnięta, niemiecki 
partner gwarantuje go-
towość dostaw jeszcze 
przed terminem zamknię-
cia elektrowni. Warto w 
tym miejscu dodać, że 
kiedy w grudniu 2014 r. 
zaczęła się kadencja bur-
mistrza Antosika, miasto 
nie miało nawet wizji 
ogrzewania miasta po 
zamknięciu elektrowni. 

Nie było nawet fi rm zainteresowanych 
przystąpieniem do przetargu na wybudo-
wanie ciepłowni w Turku i była poważ-
na obawa, że mieszkańcy mogą mieć 
zimno. Zwłaszcza, że ponad 80 proc. 
turkowian mieszka w blokach i jest zda-
nych tylko na ciepło dostarczane przez 
miasto. Stąd też dla nowego burmistrza 
dostawa ciepła dla Turku była sprawą 
priorytetową. 

Niemiecki partner inwestując w Tur-
ku, jednocześnie zamierza wchodzić 
szerzej na polski rynek. W tym celu 
powstała spółka GETEC POLSKA z 
siedzibą w Turku, której celem jest re-
alizacja kolejnych projektów w Polsce 
i budowa następnych ciepłowni w in-
nych miastach. Właśnie z Turku będzie 
się rozwijać działalność fi rmy Getec w 
Polsce. 

Miasto w latach 2015-2016 
nie zaciągnęło żadnych 
długów, ale wciąż spłaca 

długi z poprzednich lat.
Romuald Antosik objął miasto z 

długiem w wysokości 37.432.588 zł. 
W roku 2015 spłata zadłużenia po-
chłonęła sumę 3.589.500 zł. Blisko 
5 mln. zł pochłonęła spłata długów 
w roku 2016.  Na koniec 2016 r. dług 
Miasta wynosić będzie 28.986.213 
zł.

Pomimo tego, wciąż rosną wpły-
wy do budżetu Miasta. Analizując 
realizację wpływów z podatków i 
opłat za 2016 r. można stwierdzić, 
że będą one co najmniej o 0,5 mln 
zł wyższe, niż w roku 2014. Ponadto 
w latach 2015-2016 pozyskaliśmy 
środki zewnętrzne w wysokości 
1.212.273 zł. Złożyliśmy też wnio-
ski na dofi nansowanie kolejnych 
zadań, łącznie na sumę 3.655.663 zł. 
Wnioski te są w ocenie.

Z pewnością jednym z osią-
gnięć tej kadencji samorządu 
jest obniżenie ceny śmieci. 

Choć pewnie trudno to zrozumieć, 
ale nie wszyscy radni poparli działa-
nia zmierzające do naprawy systemu 
gospodarowania odpadami. 

Przeprowadziliśmy rzetelną 
analizę obowiązującego od 2013 
r.w Turku systemu gospodarki od-
padami. Okazało się, że system jest 
wadliwy, są do niego podrzucane 
śmieci nie należące do mieszkań-
ców bloków, ponadto w przetargu 
zorganizowanym przez poprzed-
niego burmistrza podano o kilka 
tysięcy wyższą liczbę mieszkań-
ców oddających śmieci, niż jest to 
w rzeczywistości. Umowa niestety 
obowiązuje do połowy 2017 roku 
i z tym nie można było nic zrobić. 

Ale można było uszczelnić system, 
poprzez włączenie do niego tzw. 
nieruchomości niezamieszkałych, 
czyli takich, gdzie nikt nie miesz-
ka, ale produkowane są odpady 
(np. sklepy, fi rmy, restauracje). W 
lutym tego roku, na wniosek bur-
mistrza Romualda Antosika, Rada 
Miejska Turku podjęła uchwałę włą-
czającą nieruchomości niezamiesz-
kałe do systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi.

Po pół roku funkcjonowania sys-
temu w nowej formie okazało się, że 
nasze przewidywania się sprawdziły. 
Kolejnym krokiem było obniżenie 
stawki dla mieszkańców za śmieci 
segregowane. Tak też się stało i od 
1 grudnia 2016 r. obowiązuje nowa, 
niższa cena za śmieci segregowane – 
12,00 zł od osoby. 

Obniżona cena Obniżona cena 
za śmieciza śmieci

Turek spłaca długiTurek spłaca długi
i zwiększa dochodyi zwiększa dochody

Wydanie bezpłatneWydanie bezpłatne        grudzień 2016 r.        grudzień 2016 r.

Sprawozdanie z działalnościSprawozdanie z działalności
Burmistrza i Samorządu Miasta TurekBurmistrza i Samorządu Miasta Turek

lata 2015-2016lata 2015-2016
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W  SKRÓCIE
Zmniejszona liczba stanowisk 

kierowniczych w Urzędzie Miejskim 
i PGKiM Sp. z o.o. oraz wicedyrek-
torskich w szkołach.

***
Przeprowadzenie reorganizacji w 

PGKiM Sp. z o.o., która przyniosła 
ponad 1 mln zł oszczędności rocznie. 

***
Wybudowanie ulic i chodników 

w okolicach ulic: Folwarcznej, Os. 
Uniejowskie i Kazimierza Wielkie-
go. Koszt inwestycji to 3,2 mln zł, z 
czego dofi nansowanie w wysokości 
1,38 mln zł. 

***
Za kwotę 517 tys. zł powstała ul. 

Różyckiego na osiedlu Zdrojki Lewe. 
***

Przebudowana ul. Dąbrowskiego, 
w rejonie przychodni lekarskiej. Po-
wstały parkingi i ciąg jezdni, a prace 
budowlane kosztowały 196 tys. zł.

***
Przebudowane ulice wewnętrzne 

na Osiedlu Wyzwolenia, w rejonie 
bloków nr 12, 2 i 3. Inwestycja kosz-
towała ok. 300 tys. zł. 

***
Za sumę 272 tys. zł wybudowa-

na ul. Szymanowskiego na osiedlu 
Zdrojki Lewe.

***
Zorganizowanie szczepień prze-

ciwko grypie dla mieszkańców Turku 
pow. 65 roku życia. Z oferty w roku 
2015 skorzystało 772 seniorów, zaś 
w roku 2016 zaszczepić się może 945 
osób. 

***
Objęcie uczniów turkowskich 

szkół codzienną opieką pielęgniar-
ską.

***
Ok. 400 mieszkańców skorzystało 

z organizowanych badań rentgenow-
skich i spirometrycznych. Ponad 120 
kobiet poddało się badaniu mammo-
grafi cznemu w 2015 roku. W tym 
roku z tej możliwości skorzystało 145 
pań. Z kolei w organizowanych bada-
niach profi laktycznych jelita grubego 
i gruczołu krokowego wzięło udział 
450 turkowian.

***
Pozyskanie 149 tys. zł na kon-

serwację znajdującej się w Muzeum 
Miasta Turku, kolekcji turkowskiego 
misterium Józefa Mehoffera.

***
Pomoc dla organizacji pozarzą-

dowych, m.in. w pozyskaniu środ-
ków zewnętrznych, w tym: 116 tys. 
zł dla Stowarzyszenia „Przystań”, 
49 tys. zł dla Stowarzyszenia TUR 
1921 Turek.

***
Odzyskanie 650 tys. zł z PKS 

S.A. w Turku, jako spłatę części 
pożyczki udzielonej przez Gminę 
Miejską Turek w 2011 r. 

***
Budżet Miasta zasiliło również 

131 tys. zł od sklepu „Twój Mar-
ket”, jak zwrot kosztów moderni-
zacji nawierzchni jezdni i parkingu 
przy Os. Wyzwolenia. 

***
Opracowanie dokumentacji pro-

jektowej na przebudowę ul. Kali-
skiej, deptaku od Wojska Polskiego 
do ul. Mickiewicza oraz ul. Wą-
skiej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tur-
ku przystąpiło do termomodernizacji bu-
dynków 40 wspólnot mieszkaniowych. 
Spółka w imieniu mieszkańców wspól-
not wystąpiła do Banku Gospodarstwa 
Krajowego o bezzwrotną premię termo-
modernizacyjną, ze środków Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów. W 
2015 r. PGKiM Sp. z o.o. pozyskało po-
nad 500 tys. zł premii, zaś przewidywa-
na kwota na rok 2016 to ponad 1,6 mln 
zł. Na ocieplenia budynków wspólnot 
mieszkaniowych zarządzanych przez 
PGKiM składają się mieszkańcy wspól-
not i Gmina Miejska Turek.

Termomodernizacja budynków 
obejmuje m.in. modernizacje instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody, 
ocieplenie ścian zewnętrznych oraz 
piwnic, ocieplenie stropodachów oraz 
wymianę okien i drzwi w powierzch-
niach wspólnych. W 2015 r. w piętna-
stu zarządzanych Wspólnotach Miesz-

Turek się ociepla i nabiera kolorówTurek się ociepla i nabiera kolorów
Od 2015 r. w Turku mieszkańcy wspólnot wraz z samorządem miejskim prowadzą dużą akcję 

termomodernizacyjną. Ocieplane są budynki bloków, a mieszkańcy występując o premię termo 
modernizacyjną, zyskują podwójnie: raz bo inwestycja jest dofinansowana, drugi raz w mniejszych 
opłatach za zużyte ciepło. 

kaniowych zostały przeprowadzone 
termomodernizacje na łączną kwotę 
ponad 4 mln zł, zaś w 2016 r. termo-
modernizacji poddanych zostało 29 bu-
dynków. Łączna wartość prac przepro-
wadzonych w 2016 r. wyniesie ponad 
10 mln zł. Łączny udział Miasta w za-

ciąganych przez wspólnoty kredytach 
wyniósł ponad 2,2 mln zł (616 tys. zł w 
roku 2015 i ponad 1,6 mln zł w 2016). 
Już wiadomo, że w 2017 r. ocieplonych 
zostanie kolejnych 30 budynków. 

Prace termomodernizacyjne skut-
kują zmniejszeniem ilości energii 

cieplnej zużywanej w budynku, a tym 
samym zmniejszeniem kosztów z tytu-
łu opłat za ciepło. W nowoocieplonych 
budynkach PGKiM wprowadza nowy 
system rozliczania ciepła, który oparty 
będzie na indywidualnych podzielni-
kach kosztów ogrzewania.

Z myślą o podłączeniu do sieci cie-
płowniczej budynków wspólnot, znaj-
dujących się w północno-zachodniej 
części miasta oraz bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Rozwój”, w 2015 r. 
miejska spółka wybudowała północną 
magistralę ciepłowniczą. Nieodpłatnie 
wykonała przyłącza cieplne do budyn-
ków i wyposażyła je w węzły cieplne na 
potrzeby centralnego ogrzewania i cie-
płej wody. W ramach preferencyjnych 
kredytów zaciągniętych przez wspól-
noty mieszkaniowe, za sumę ponad 1 
mln zł w 2015 r. do sieci podłączonych 
zostało osiem budynków z ulic: Skład-
kowskiego, Mickiewicza oraz Sporto-
wej, zarządzanych przez PGKiM. W 
tym roku przyłączony zostanie jeszcze 
budynek z ul. 3 Maja. Zaś na rok 2017 
zaplanowane zostało podłączenie sieci 
ciepłowniczej do dziewięciu budynków 
użyteczności publicznej i bloków. 

Od początku kadencji mieszkańcy 
rejonu ulic Leśnej i Chełmońskiego 
wnioskowali o wsparcie. Wspólnie 
ustalono harmonogram prac, który 
jest realizowany. Miasto uzyskało ze-
zwolenie na realizację inwestycji dro-
gowej oraz wypłaciło właścicielom 
odszkodowania za przejęcie 56 działek 
pod inwestycję. Tym samym rozpoczął 
się zaplanowany na kilka lat proces 
inwestycyjny, polegający na budowie 
ulic Leśnej, Chełmońskiego oraz około 
2,5 km dróg osiedlowych. 

Na początek konieczna była prze-
budowa kanału Folusz, poprzez jego 
pogłębienie, poszerzenie, uregulowanie 
oraz wyczyszczenie stawu przy ul. Do-
brskiej, aby w przyszłości woda nie za-
lewała osiedla. W tym roku przeprowa-
dzone zostały prace związane z budową 
kanalizacji deszczowej o długości ok. 

300 m, z piaskowaniem i separatorem, 
przejściem sieci pod drogą krajową nr 72 
oraz regulacją Kanału Folusz na odcinku 
570 m, od ul. Dobrskiej Szosy, przez ul. 
Tamka, do ul. Uniejowskiej. Wyczysz-
czony został też staw przy ul. Dobrskiej 
i Łąkowej oraz jego linia brzegowa. Te 
skomplikowane pod względem tech-
nicznym prace wykonało Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w 
Turku. Inwestycja kosztowała ponad 
1,2 mln zł.

Łącznie z uporządkowaniem spraw 
gruntowych, wydatki na ulice w rejonie 
Leśnej i Chełmońskiego, w roku 2016 
wyniosły ok. 2,7 mln zł. W kolejnym 
roku planowana jest budowa kanalizacji 
deszczowej. 

Ponadto jeszcze w 2016 r. wyczysz-
czony został, po raz pierwszy od ponad 
20 lat, staw w parku.

Czyszczenie stawów miejskichCzyszczenie stawów miejskich

Budowa kanalizacji deszczowej dla „osiedla Leśna” to najwięk-
sza inwestycja prowadzona w pierwszej połowie tej kadencji sa-
morządu miejskiego. To również pierwszy krok do budowy ulic w 
tej części miasta, całkiem zapomnianej przez wiele lat. 

W latach 2015-2016 opracowywa-
ny był projekt techniczny inwestycji, 
obejmujący budowę jezdni, chodników 
i parkingów z kostki brukowej, oświe-
tlenia, kanalizacji deszczowej oraz 
zieleni na obszarze pomiędzy ul. Spor-
tową, Kączkowskiego i Orzeszkowej. 

Zaprojektowany został dodatkowy 
wjazd na osiedle, od strony ul. Kącz-
kowskiego, pomiędzy blokami naprze-
ciw Przedszkola Samorządowego nr 
3. Łącznie w tym miejscu powstanie 
około 100 miejsc parkingowych, oraz 
około 30 miejsc postojowych wzdłuż 

Budowa trwała od maja do paź-
dziernika 2016 r. W tym czasie wy-
konane zostało uzupełnione odwod-
nienie, wymieniona nawierzchnia 
jezdni i chodników, oraz wybudowa-
nych ponad 30 miejsc postojowych, 
w tym dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto w kilku miejscach powsta-
ły ułatwienia w postaci wjazdów 

do posesji, dojazdów do gniazd na 
śmieci. 

Na tę inwestycję Miasto Turek 
uzyskało dofi nansowanie w wyso-
kości 50 proc. kosztów budowy, z 
„Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”. Roboty budowlane 
kosztowały około 340 tys. złotych. 

Nowa droga i parkingiNowa droga i parkingi
W tym roku wybudowana została droga będąca połączeniem 

ulic POW i Smorawińskiego. Mieszkańców tej części miasta naj-
bardziej cieszy większa ilość miejsc parkingowych. 

Długo oczekiwana inwestycjaDługo oczekiwana inwestycja
Na przyszły rok zaplanowana została budowa układu komunika-

cyjnego rejonu ulic: Sportowej, Kączkowskiego, Składkowskiego 
i Orzeszkowej w Turku. To obszar miasta zapomniany przez wiele 
lat, a realizowany dopiero w tej kadencji.

południowej strony ul. Kączkowskie-
go, na odcinku od ul. Sportowej do ul. 
Składkowskiego. Przewidziana została 
również wymiana nawierzchni przy 

budynkach w sąsiedztwie dawnego 
przedszkola na ul. Sportowej. 

Miasto uzyskało już pozwolenie na 
budowę, która zacznie się w 2017 r.

Dla Leśnej i Chełmońskiego
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Wprowadzony program 
przejmowania od Powiatu Tu-
reckiego ulic w Turku, w cyklu 
4-letnim. W pierwszym roku Mia-
sto pokrywać ma 25 proc. kosztów 
utrzymania przejmowanej drogi, 
w drugim 50 proc., w trzecim 75 
proc, a w czwartym całość. Na tych 
zasadach, od 1 stycznia 2016 r. do 
zasobu dróg gminnych, weszły uli-
ce: Ogrodowa i Słowackiego, a od 
2017 dojdą: Południowa i Nowa.. 

***
Stworzenie dzieciom i mło-

dzieży z Turku możliwości 
udziału w zajęciach z robotyki, 
dających im szansę na rozwijanie 
twórczego myślenia i wyobraźni 
przestrzennej.

***
Przygotowanie projektu tech-

nicznego przebudowy chodników 
we wschodniej części osiedla 
Uniejowskiego, od ul. Powstań-
ców Wielkopolskich. 

***
Opracowanie dokumentacji pod 

budowę budynków z lokalami so-
cjalnymi na osiedlu Zdrojki Lewe. 
Miasto złożyło wniosek na dofi -
nansowanie tej inwestycji przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 

***
Sporządzenie dokumentacji 

projektowej dotyczącej rozbudowy 
cmentarza komunalnego w Słodko-
wie Kolonia, gdzie niedługo skoń-
czą się miejsca grzebalne, oraz do-
kumentacji na budowę ogrodzenia 
cmentarza komunalnego w Turku. 

***
Opracowany został projekt bu-

dowy boiska wielofunkcyjnego 
przy Gimnazjum nr 2. 

***
Wybudowanie przyjaznego 

i bezpiecznego placu zabaw dla 
dzieci ze Żłobka Miejskiego, za 
kwotę 30 tys. zł.

***
Wykonany został projekt tech-

niczny budowy boiska ze sztuczną 
nawierzchnią do piłki ręcznej o 
wymiarach 44x24 m, na placu za-
baw przy ul. Serockiego. 

***
Pozyskanie 327 tys. zł i stworze-

nie dla wszystkich 2,5-, 3- i 4-letnich 
dzieci z Turku nowych miejsc w 
miejskich przedszkolach, poprzez 
dodatkowe oddziały w Przedszkolu 
Samorządowym nr 3 i Przedszkolu 
Samorządowym nr 7.

Wyłonienie w drodze konkursu 
logo promocyjnego miasta dla hasła 
„Turek – strefa z potencjałem”.

***
Przywrócenie święta miasta jako 

Dni Turku i Gminy Turek, organi-
zowanych wspólnie z Gminą Turek, 
oraz przeprowadzenie wielu imprez 
dla mieszkańców m.in. w ramach 
675. jubileuszu Miasta, jak np. I Bieg 
Turku (zorganizowany wspólnie z 
Klubem Biegacza Maraton Turek)..

***
Wymienione kosze na śmieci, 

ustawione na terenach zielonych i na 
ulicach miasta. 

***
Drużyna „ALEXAS” Turek w II 

lidze siatkówki kobiet. 
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Pierwszym z inwestorów jest fi r-
ma GETEC Polska, która utworzyła 
w Turku swoje przedstawicielstwo 
na nasz kraj. W przyszłości spółka 
zamierza budować na terenie Polski 
duże ciepłownie dla miast, podobne 
do tej, jaka powstaje w Turku. 

Kolejnym inwestorem wchodzą-
cym do podstrefy Turek Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Inwestycyjnej jest 
fi rma DeVeris Polska Sp. z o.o. Spół-
ka wygrała przetarg na zakup ziemi 
w Turku pod przyszłą siedzibę fi rmy 
oraz zakład produkcyjny. DeVeris Pol-
ska zamierza produkować innowacyj-
ne i funkcjonalne białka dla żywienia 
zwierząt hodowlanych i domowych. 
Klientami fi rmy będą głównie fi rmy 
paszowe, producenci karmy dla zwie-
rząt domowych oraz hodowcy zwie-
rząt w kraju i za granicą.

Burmistrz Turku wciąż prowadzi 
rozmowy jeszcze z innymi fi rmami, 
rozważającymi inwestycje w Turku. 
W latach 2015-2016 terenami inwe-
stycyjnymi w Turku interesowało się 
kilkadziesiąt fi rm. Zapytania wpły-
wały od potencjalnych inwestorów 
z branż: motoryzacyjnej, paliwowej, 
spożywczej, chemicznej, kosmetycz-

Dwóch nowych inwestorów i promocja strefyDwóch nowych inwestorów i promocja strefy
Rok 2015 i 2016 był czasem intensywnego promowania turkowskich terenów inwestycyjnych i poszukiwania inwestorów. W tym 

czasie nasza oferta wyjechała poza granice Polski, a do strefy weszło dwóch nowych inwestorów. 

nej, elektronicznej, budowlanej, ma-
szynowej i metalurgicznej. Byli to 
przedstawiciele fi rm z Polski, Niemiec 
i Japonii.

W listopadzie 2016 r. Turecki In-
kubator Przedsiębiorczości osiągnął 
100-procentowe zapełnienie po-
wierzchni biurowej i produkcyjnej na 
wynajem. W TIP ulokowało się 35 

podmiotów gospodarczych, zatrudnia-
jących łącznie ok. 150 osób. Tym samy 
Inkubator zaczął przynosić dochody. 

Od roku 2015 działania promocyj-
ne miasta skierowane są głównie na 
inwestorów, czyli promocji gospodar-
czej. Oferta Tureckiej Strefy Inwesty-
cyjnej jest coraz częściej zauważana. 
Zainstalowaliśmy dwa billboardy re-

klamujące wolne tereny inwestycyjne 
w Turku, a swoje reklamy zamieści-
liśmy na billboardach w Uniejowie i 
Kaliszu. Tereny inwestycyjne trafi ły 
do Google Maps, do Elektronicznej 
Bazy Ofert Inwestycyjnych Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz na 
stałe do największej bazy terenów, tj. 
terenyinwestycyjne.info.

Tureckie tereny inwestycyjne, w 
2016 r., wyszły poza Polskę, a do-
kładniej do Monachium, gdzie promo-
wane były na największych targach 
inwestycyjnych w Europie - Real 
Expo. Dzięki współpracy z Łódzką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną, nie 
ponieśliśmy kosztów wynajmu i wy-
posażenia stoiska. Na szczególne pod-
kreślenie zasługuje fakt, że Turek był 
najmniejszym miastem prezentującym 
swoją ofertę na tych targach, tuż obok 
Krakowa i Warszawy, oraz stolic 34 
krajów. Odwiedzający turkowską eks-
pozycję zadawali konkretne pytania o 
wielkości gruntów, o dostępną infra-
strukturę i połączenia transportowe, 
o możliwości energetyczne i wiele 
innych. Mamy nadzieję, że zaintereso-
wanie to przełoży się w przyszłości na 
konkretne działania.

O wybudowanie drogi dojazdowej 
apelowali mieszkańcy i radny Radosław 
Idzikowski. Sprawa była o tyle poważna, 
że dojazd do bloku był utrudniony przez 
głębokie dziury, a po deszczach grząskie 
błoto. Tymczasem to jedyny dojazd do 
klatek nie tylko dla mieszkańców, ale 
przede wszystkim dla służb, takich jak 

pogotowie, straż pożarna czy policja. 
Dojazd wybudowany został jesienią 
2016 r. W miejsce rozjeżdżonej, dziu-
rawej drogi, powstał przejazd długości 
około 150 m z kostki brukowej, z pro-
grami zwalniającymi i miejscem pod 
stojaki na rowery. Droga kosztowała 
99,5 tys. zł.

Powstał dojazd do Powstał dojazd do 
dziesięcioklatkowcadziesięcioklatkowca
Duża zmiana zaszła w 2016 roku przy ul. Wyszyńskiego 3. Miesz-

kańcy bloku zyskali długo wyczekiwaną drogę dojazdową do klatek.

W roku 2015 Miasto miało dofi nanso-
wać remont dróg powiatowych, jednak na 
wniosek Starostwa Powiatowego, wspar-
ty został szpital. Dofi nansowane zostało 
wykonanie dokumentacji projektowej 
na dostosowanie oddziałów do wyma-
gań rozporządzenia Ministra Zdrowia. 

Była to suma 111.135 zł. W tym samym 
roku, kwotą 300.000 zł, dotowany został 
pierwszy etap informatyzacji szpitala. 
Miasto dofi nansowało również zakup 
agregatu wody lodowej (60.000 zł) oraz 
wideokolonoskopu do pracowni endosko-
pii oraz wózka transportowo-kąpielowe-

go do Działu Pomocy Doraźnej i Przyjęć 
(73.240,80 zł).

Po konsultacjach z pracownikami 
szpitala, którzy wskazali pilne potrzeby 
sprzętowe, potrzebne do bieżącej pomocy 
pacjentom, Miasto zakupiło kolejne urzą-
dzenia: telemetrię do bezprzewodowe-

go monitorowania stanu matki i płodu w 
okresie okołoporodowym, wartość 8.000 
zł; kardiomonitor anestezjologiczny do 
Oddziału Pomocy Doraźnej i Przyjęć, war-
tości 10.000 zł oraz krzesło kardiologiczne 
z systemem płozowym do Oddziału Po-
mocy Doraźnej i Przyjęć, za sumę 4.000 zł. 

Blisko 70 tys. rocznie kosztowało 
utrzymanie kwiatów na Placu Wojska 
Polskiego. Wiosną 2015 roku to się 
zmieniło. Zakupione zostały gazony 
kwiatowe stojące na trawie i wiszące 
na lampach. Zaś w miejsce dawnych 
nasadzeń, posiana została trawa, z któ-
rej mogą korzystać mieszkańcy (wypo-
czynek na trawniku promowała akcja 
„Hoc na koc”). Dzięki tym zmianom, 
już w 2016 roku utrzymanie kwiatów 

na rynku kosztowały o prawie 50 tys. 
zł mniej, niż w roku 2014. 

Wybudowana blisko 20 lat temu 
miejska fontanna od dawna wymaga-
ła remontu i naprawy. Zostało to zro-
bione w 2016 r. Niecka fontanny po 
uszczelnieniu i remoncie zyskała nowy 
wygląd. Instalacja fontanny została 
uszczelniona i wszystkie przecieki zli-
kwidowane. Remont kosztował 33 tys. 
zł.

W 2015 roku unowocześniliśmy rynek, jak w wielu innych mia-
stach w Polsce. Zrezygnowaliśmy z drogich kwiatów, a w 2016 r. 
naprawiliśmy i odnowiliśmy fontannę. 

„Naprawiona fontanna„Naprawiona fontanna
i niższe koszty”i niższe koszty”

Miasto wsparło szpital powiatowy
Kwotą ponad 566 tys. zł, w latach 2015-2016, Samorząd Miasta wsparł szpital powiatowy w Turku, mając na uwadze, że z tej lecznicy 

korzystają w znacznej mierze właśnie turkowianie. 
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Remonty chodników przy ul. Ma-
tejki, POW, Wyzwolenia.

***
Zgłoszenie Miasta Turek do rządo-

wego programu budowy mieszkań na 
wynajem „Mieszkanie Plus”. Zgłoszo-
ne zostało ok. 2 hektarów gruntów 
na Os. Wyzwolenia, na którym po 
zakwalifi kowaniu do programu, mogą 
powstać mieszkania na wynajem. 

***
Opracowanie diagnozy stanu tur-

kowskiej oświaty w ramach przygoto-
wań do zapowiadanej reformy szkol-
nictwa. 

***
Współorganizacja ćwierćfi nałów 

Mistrzostw Polski Młodzików w Siat-
kówce w Turku.

***
Powrót drużyny seniorów „TUR 

1921” Turek do rozgrywek ligowych.
***

Przygotowanie budżetu obywatel-
skiego, który zostanie wprowadzony w 
roku 2017. 

Z osobistej inicjatywy burmistrza, 
jesienią 2015 roku ruszył program 
bezpłatnej nauki pływania, dla dzieci 
5- i 6-letnich zamieszkałych w Turku. 
Odzew ze strony rodziców od początku 
był ogromny. 

Dzieci mają zajęcia dwa razy w tygo-
dniu, łącznie dziesięć godzin w ramach 
kursu. Naukę prowadzą dwaj instrukto-

rzy pływania. W ramach zajęć dzieciaki 
oswajają się z wodą, uczą się utrzymy-
wania na powierzchni, a nawet wskakują 
do wody i dopływają do drabinki. 

Zainteresowanie kursem nie słab-
nie. Dotychczas z oferty skorzystało 
ponad 200 małych turkowian. Zapisy 
prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Turku.

Choć basen w Turku funkcjonuje od blisko 20 lat, to dopiero od 
2015 roku mali turkowianie mogą bezpłatnie uczyć się pływania.

Maluchy uczą się pływaćMaluchy uczą się pływać

 budowę dwóch budynków z miesz-
kaniami socjalnymi na ul. Zdrojki Lewe 
– kwota wnioskowana to 758 302 zł;
 rozwój bazy szkolnej dla nowej 

jakości nauczania i kształtowania po-
staw w Gimnazjum nr 2 w Turku, w tym 
przebudowa przyszkolnej infrastruktury 
sportowej, adaptacja 2 sal lekcyjnych na 
potrzeby utworzenia Eksperymentarium 
Nauk Przyrodniczych „Mały Kopernik” 
oraz zakup wyposażenia do eksperymen-
tarium i pracowni językowej – kwota 
wnioskowana 1.034.051 zł;
 poprawę warunków dydaktycznych 

Gimnazjum nr 2 poprzez doposażenie 
pracowni w sprzęt niezbędny do prze-
prowadzania doświadczeń biologicz-
nych, matematycznych, zakup pomocy 
dydaktycznych do pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
doskonalenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli, organizację 
zajęć ukierunkowanych na rozwój kom-
petencji kluczowych uczniów oraz orga-
nizację zajęć wspierających uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
– kwota wnioskowana 51.110 zł;
 realizację kompleksowego i spójne-

go programu działań na rzecz poprawy 
warunków kształcenia oraz rozszerzenia 
oferty edukacyjnej w Szkole Podstawo-
wej nr 5 w Turku – kwota wnioskowana 
53.000 zł;
 rozwój elektronicznych usług pu-

blicznych w Urzędzie Miejskim w Turku 
– kwota wnioskowana 1.700.000 zł;
 modernizację pomieszczeń MDK w 

Turku – 59.200 zł.

W latach 2015-2016 Miasto Turek
pozyskało środki zewnętrzne

w wysokości 1.212.273 zł, na projekty:
„Rewaloryzacja zabytkowego parku 

dworskiego przy ul. Górniczej w Turku 
poprzez usunięcie suchych drzew i cię-
cia pielęgnacyjne krzewów” - 7.884 zł;

„Kolorową nicią malowane – tkac-
kie dziedzictwo platformą porozu-
mienia i poznania dwóch narodów” w 
ramach programu Polsko-Ukraińska 
wymiana młodzieży - 17.360 zł;

„Konserwacja kolekcji turkowskie-
go misterium Józefa Mehoffera - etap 
I” – 79.822 zł;

„Konserwacja kolekcji turkowskie-
go misterium Józefa Mehoffera - etap 
II” – 69.000 zł;

„Budowa drogi gminnej na odcinku 
pomiędzy ul. POW a ul. gen. Smora-
wińskiego w Turku” – 289 178 zł;

„Miejsca radości dla małych gości”. 
Utworzenie dwóch dodatkowych od-
działów w przedszkolach publicznych 
Gminy Miejskiej Turek” – 327.887 zł;

 „Ekologiczne postępujemy, więc 
segregujemy”. Kompleksowe działa-
nia na rzecz edukacji ekologicznej w 
zakresie segregacji odpadów wśród 
mieszkańców Turku i regionu” – 
40.000 zł;

„Opracowanie Programu rewita-
lizacji Gminy Miejskiej Turek na lata 
2016-2023” – 97.119 zł;

Opracowanie dokumentacji na bu-

dowę dróg w TSI-II etap – 54.230 zł;
Opracowanie dokumentacji na bu-

dowę układu komunikacyjnego pomię-
dzy ulicami: Kączkowskiego, Spor-
towa, Orzeszkowej, Składkowskiego 
– 64 236 zł;

w tym we współpracy z jednost-
kami i organizacjami:

 „Od poezji do rapu - komplekso-
we działania na rzecz popularyzacji i 
kształcenia świadomych postaw miesz-
kańców regionu wobec literatury” - 
13.000 zł;

„Akademia Letnich Spotkań Arty-
stycznych w Turku formą socjoterapii 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym” - 25.000 zł;

 „Zakup wyposażenia w celu utwo-
rzenia sceny kameralnej w Stowarzy-
szeniu Przystań” – 60.000 zł;.

„Literatura w trzech aktach” - dzia-
łania na rzecz popularyzacji literatury 
i rozwoju kompetencji kulturalnych 
mieszkańców regionu” – 10.000 zł;

„Międzypokoleniowy Klub Kultury 
„Kuźnia Artystyczna” – 8.000 zł;

„Remont budynku klubowego 
Miejskiego Klubu Sportowego „TUR 
1921” Turek - etap I” - 20.000 zł;

 „Remont budynku klubowego 
Miejskiego Klubu Sportowego „TUR 
1921” Turek – etap II” – 29.557 zł.

Ponadto na rozstrzygnięcie oczekują wnioski 
Miasta Turek na łączną sumę 3.655.663 zł 

dofinansowania, złożone na: Dzieciaki bardzo polubiły okrągły 
plac zabaw w parku, naprzeciwko li-
ceum. Młodych turkowian kuszą cie-
kawe urządzenia, jak piramida i zestaw 
wspinaczkowy, oraz huśtawki, kiwak, 
wielofunkcyjny zestaw zabawowy i pia-
skownica dla młodszych. 

Kolejny plac zabaw wybudowany 

został między blokami przy ulicach 
Matejki i Składkowskiego. Do dyspo-
zycji najmłodszych są: piaskownica, 
huśtawki, kiwak i wielofunkcyjny ze-
staw zabawowy. 

Oba place zabaw zostały ogrodzo-
ne, wyposażone w ławki i kosze na 
śmieci.

Nowe place zabawNowe place zabaw
Za sumę 103 tys. zł, w 2015 roku wybudowane zostały dwa 

nowe place zabaw dla dzieci. Pierwszy z nich w parku miejskim 
im. Konstytucji 3 Maja, drugi przy ul. Matejki.

Program odpracowania zadłużenia 
wprowadzony został zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Turku. Najemcy, 
którzy wyrażą zainteresowanie odpra-
cowaniem długu, kierowani są do pra-
cy na rzecz Urzędu Miejskiego bądź 
miejskich jednostek, np. OSiR-u, szkół 
czy przedszkoli. Dotychczas do pro-
gramu zgłosiło się 51 osób.

Przez 14 miesięcy funkcjonowania 

programu dłużnicy przepracowali łącz-
nie 15076 godzin, a wartość odpraco-
wania wynosi 150.763 zł. W związku 
z realizacją programu Miasto poniosło 
tylko koszt ubezpieczenia dłużników i 
ich szkolenia w zakresie BHP – łącznie 
4.034 zł.

Dziesięć osób w całości odpraco-
wało już swoje zadłużenie. Kolejne 
osoby wciąż na to pracują.

Turkowianie Turkowianie 
odpracowują zadłużenia odpracowują zadłużenia 
Od września 2015 roku najemcy mieszkań komunalnych lub 

socjalnych, którzy mają zadłużenie wobec Miasta, mogą odpraco-
wać swoją należność. To sposób na wyjście z problemów i unik-
nięcie eksmisji. 

Nowa siłownia została otwarta w październiku 2015 r. Tyl-
ko dzięki decyzji władz miasta, została wyposażona w najno-
wocześniejszy i najwyższej jakości sprzęt. Osoby zaintereso-
wane poprawą samopoczucia, swojej sylwetki i utrzymaniem 
kondycji mają do dyspozycji: rowery poziome i pionowe, ma-
szyny eliptyczne, bieżnie, ergometry wioślarskie, rowery do 
zajęć typu „indoor cycling”, ławkę i gryf olimpijski, zestaw 
hantli ze stojakiem oraz steppery. Na miejscu jest również 
instruktor, który pomaga dobrać rodzaj ćwiczeń i doradza, 
szczególnie osobom początkującym. 

Siłownia OSiR wciąż na topieSiłownia OSiR wciąż na topie
Dużym powodzeniem cieszy się nowa siłownia fitness w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Turku. Decyzją 

burmistrza Antosika, w 2015 roku za sumę 150 tys. zł zakupiony został nowoczesny sprzęt do fitnessu.

Informator wydany przez Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
e-mail: poczta@miastoturek.pl, www.miastoturek.pl

Dzięki wprowadzonej reorga-
nizacji Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej Sp. z o.o. w Turku, w latach 
2015-2016 spółka osiągnęła ponad 2 
mln zł oszczędności. 

W roku 2015 przeprowadzone zosta-
ły zmiany organizacyjne w PGKiM Sp. 
z o.o., polegające na redukcji kosztów 
zatrudnienia (m.in. zmniejszenie sta-
nowisk dyrektorskich i kierowniczych) 
i świadczeń oraz obniżenie kosztów 
funkcjonowania Spółki. To pozwoliło 
zaoszczędzić ok. 1 mln zł w roku 2015 i 
podobną kwotę w roku 2016. 

Zaoszczędzone pieniądze, tj. ok. 1,6 
mln zł (pozostała suma pokryła inne 
zobowiązania spółki), trafi ły na konto 
inwestycyjne. PGKiM bowiem przy-
gotowuje się do poważnej inwestycji, 
jaką będzie modernizacja oczyszczalni 
ścieków i dostosowanie jej do wyższych 
norm. Wartość tej inwestycji oszacowa-
na została na ok. 30 mln zł. Spółka w 
roku 2017 będzie występować do fun-
duszu ochrony środowiska o dofi nanso-
wanie na modernizację oczyszczalni. 

Reorganizacja
i oszczędności 

w PGKiM


