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Sprawozdanie z działalności
Burmistrza i Samorządu Miasta Turek

W związku z pojawiającymi 
się publikacjami zawie-
rającymi nieprawdziwe 

informacje, postanowiłem złożyć 
mieszkańcom kolejne sprawozdanie 
z naszej pracy. Należą się Państwu 
solidne informacje z pierwszej ręki.
Okres końca roku 2017 i początku 
2018 był czasem rozliczania wy-
konywanych działań i planowania 

Szanowni Państwo,
Drodzy Turkowianie!

nowych. Zakończyliśmy wiele inwe-
stycji, kolejne kontynuujemy bądź 
rozpoczynamy nowe. Sporo działań, 
m.in. na kolejne inwestycje, jest w 
fazie projektowej.

Wciąż budujemy mieszkania so-
cjalne. Niedługo wprowadzą się do 
nich lokatorzy. Zamierzamy budo-
wać mieszkania czynszowe, a wnio-
sek PGKiM Sp. z o.o. w tej sprawie 
został pozytywnie zaopiniowany w 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Trwa budowa nowej miejskiej atrak-
cji, która sprawi, że latem będzie 
gdzie pójść po ochłodę. To wodny 
plac zabaw przy ulicy Armii Krajo-
wej, pierwszy w naszym rejonie.

Rozpoczęliśmy budowę i mo-
dernizacje ulic i chodników, m.in. 
650-lecia, Dąbrowskiego i Kaczmar-
skiego. Pierwsza rozładuje chaos 
komunikacyjny w centrum miasta, 

druga ułatwi dojazd do północno-
-zachodnich obszarów Turku. Po-
prawiamy infrastrukturę miejską, na 
której zły stan techniczny tak często 
zwracają Państwo uwagę. 

Dajemy Państwu możliwość de-
cydowania o miejskich przedsię-
wzięciach, za sprawą drugiej edycji 
Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Turek. Do 6 kwietnia mieszkańcy 
mogą składać swoje pomysły do 
realizacji w roku 2019. Serdecznie 
zachęcam do aktywnego udziału w 
akcji.

W gazetce znajdą Państwo wiele 
więcej informacji o działaniach miej-
skiego samorządu. Zapraszam Pań-
stwa do lektury. 

Podatek od środków transpor-
towych, obniżony już w ubiegłym 
roku, pozostał na tym samym po-
ziomie. Podobnie na dotychcza-
sowej wysokości pozostały stawki 

podatków od nieruchomości na 
2018 rok.

Również taryfy opłat za wodę i 
odprowadzanie ścieków pozosta-
ły na dotychczasowym poziomie. 

Podatki bez zmian
Na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miejska nie podwyż-

szyła stawek podatków lokalnych na rok 2018. 

Program, uruchomiony przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Bu-
downictwa oraz Bank Gospodar-
stwa Krajowego ma pomóc osobom, 
których nie stać na kupno miesz-
kania (nawet z dopłatą państwa) 
ani na wynajęcie go po stawkach 
komercyjnych, a jednocześnie za-
rabiającym zbyt dużo, aby starać 
się o mieszkanie komunalne. W 
ramach tego programu na Os. Wy-
zwolenia wybudowane zostaną dwa 
bloki, w których powstaną łącznie 
44 mieszkania, w tym 4 dla osób nie-
pełnosprawnych. Będą to: 12 miesz-
kań dwupokojowych z aneksem 
kuchennym o pow. 35,98 m2, 12 
mieszkań dwupokojowych o pow. 
42,01 m2, 16 mieszkań trzypokojo-
wych o pow. 54,99 m2, 2 mieszkania 
trzypokojowe o pow. 66,98 m2 oraz 
2 trzypokojowe o pow. 67,23 m2. 

Mieszkania oddane zostaną najem-
com w standardzie „pod klucz”. Do 
każdego zapewnione będzie jedno 
miejsce parkingowe bezpośrednio 
przy budynku. Ponadto na terenie 
działki wybudowany będzie plac za-
baw i rekreacji, wyposażony w urzą-
dzenia zabawowe oraz ławki. 

Wniosek PGKiM Sp. z o.o. o 
dofinansowanie zwrotne budowy 
bloków przez BGK został zaopinio-
wany pozytywnie i znalazł się na 
liście wniosków z pozytywną oce-
ną wiarygodności kredytowej. W 
kolejnym etapie przeprowadzona 
zostanie ocena planowanego przed-
sięwzięcia, która planowana jest na 
II kwartał tego roku.

Na mieszkania czeka ponad 200 
rodzin, które wyraziły swoje zain-
teresowanie najmem, składając w 
ubiegłym roku ankietę. 

Pozytywnie zaopiniowany został wniosek PGKiM Sp. z o.o. w 
Turku o udzielenie dofinansowania zwrotnego na budowę miesz-
kań, w ramach rządowego programu popierania budownictwa 
mieszkaniowego. 

Wniosek na 
budowę mieszkań
z pozytywną oceną

Ulica o długości ok. 300 m 
(wraz ze ślepą uliczką równoległą 
do bloku przy ul. Armii Krajowej)  
na której od wielu lat panuje istny 
chaos komunikacyjny, zmieni się 
nie do poznania. Prace zaczną się 
od tego, co w ziemi, czyli od mo-

dernizacji kanalizacji deszczowej. 
Przy garażach za policją powsta-
nie plac z dojazdem do poszcze-
gólnych garaży. Wzdłuż jezdni 
wybudowane zostaną miejsca po-
stojowe dla ok. 70 pojazdów oraz 
nowe chodniki. Powstanie rów-

nież nowe oświetlenie uliczne w 
technologii LED.

Wykonawcą inwestycji, w dro-
dze przetargu, zostało Przedsię-
biorstwo Robót Inżynieryjnych 
Sp. z o.o. Prace budowlane mają 
kosztować 1.979.775 zł.

Remont ulic
w centrum miasta

Do września w centrum Miasta powstanie praktycznie od nowa ulica wraz z jezdnią, chodnikiem i par-
kingami. Chodzi o odcinek ul. 650-lecia za policją, od strony ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej.
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W skrócie

Bloki przy ul. Górniczej 20 i 30 
zostały ocieplone. Termomoder-
nizacja kosztowała 436 tys. zł. Na 
przedsięwzięcia Miasto uzyskało 
umarzalną pożyczkę z WFOŚiGW.

***
1 grudnia 2017 r. ostatecznie za-
kończona została budowa układu 
komunikacyjnego w rejonie ulic: 
Sportowej, Kączkowskiego, Skład-
kowskiego i Orzeszkowej. Budowa 
dróg o łącznej długości ok. 574 m 
wraz z chodnikami i miejscami po-
stojowymi kosztowała 1.951.004 zł.

***
4 stycznia tego roku podpisane zo-
stały protokoły odbioru inwestycji 
na Stadionie 1000-lecia. Moderniza-
cja płyty głównej boiska i płyt boisk 
treningowych kosztowała 677.822 
zł. Ponadto za sumę 177.125 zł za-
kupiony został ciągnik z agregatem 
koszącym do pielęgnacji muraw. Na 
inwestycję Miasto pozyskało ponad 
386 tys. z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. 

***
Przebudowany został chodnik w re-
jonie bloku przy ul. POW 1. Prace 
kosztowały 31.233 zł.

***
Również przy ul. Smorawińskiego 6 
wybudowany został nowy chodnik.  
Inwestycja kosztowała 44.891 zł.

***
Trwa rozbudowa cmentarza komunal-
nego w Słodkowie Kolonii. W ramach 
inwestycji cmentarz powiększy się 
o ok. 1400 miejsc grzebalnych oraz 
dwusegmentowe kolumbarium. Po-
nadto wykonane zostaną m.in. alejki, 
ogrodzenie, parkingi, sieć wodocią-
gowa i oświetlenie. Inwestycja w 80% 
finansowana jest przez Miasto, a w 
20% przez Gminę Turek. Prace mają 
zakończyć się do końca sierpnia tego 
roku i mają kosztować ok. 1,3 mln zł. 

***
Rozpoczęły się prace przy budowie 
wewnętrznej zalicznikowej linii elek-
troenergetycznej zasilającej fontannę 
na Placu Wojska Polskiego. Koszt ro-
bót budowlanych ma wynieść 5.965 zł. 

***
Opracowywana jest dokumentacja 
na rewitalizację parku miejskiego 
im. Żerminy Składkowskiej. Realiza-
cja tego projektu ma się przyczynić 
do ożywienia parku i zwrócenia go 
mieszkańcom. Koszt dokumentacji 
wyniesie 229 tys. zł.

***
Trwają prace przy opracowaniu do-
kumentacji projektowej na rewita-
lizację Placu Wojska Polskiego, ul. 
Kaliskiej, Placu im. H. Sienkiewicza, 
w tym park im. św. Siostry Marii 
Faustyny Kowalskiej i skweru Me-
hoffera. Projekt ma być gotowy do 
lipca tego roku, w cenie 146 tys. zł.

***
Zawarta została nowa umowa na 
prowadzenie strefy płatnego parko-
wania. Firma otrzymywać będzie 
wynagrodzenie prowizyjne w wy-
sokości 64% od każdego pełnego 
1000 złotych łącznych miesięcznych 
przychodów, uzyskiwanych z tytułu 
sprzedaży biletów i abonamentów 
parkingowych oraz wpływów z opła-
ty dodatkowej.

Poprzednia modernizacja oczysz-
czalni ścieków miała miejsce 18 lat 
temu. Od tego czasu instalacja się 
wysłużyła. Niektóre z urządzeń pra-
cują bez przerwy od ok. 20 lat i często 
ulegają awariom, a oczyszczalnia nie 
może sobie pozwolić na zastój. Po-
nadto wiele obiektów budowlanych 
na terenie oczyszczalni wymaga pil-
nej modernizacji ze względu na pęk-
nięcia i ubytki w konstrukcji. Rów-
nież postęp technologiczny sprawił, 
że ścieki można oczyszczać o wiele 
wydajniejszymi urządzeniami, które 
zużywają mniej energii. 

Oczyszczalnia może przyjmować 
15.750 m3 ścieków na dobę. Aktual-
nie przerabia ok. 8.000 m3 z Turku, 
Gminy Turek oraz większej części 
Gminy Przykona. Prowadzone są 
rozmowy w sprawie przyjęcia ście-
ków z sąsiednich gmin, np. Brudze-
wa. Przyjęcie większej liczby ście-
ków sprawi, że koszty eksploatacji 
oczyszczalni zmaleją.

Zanim jednak do tego dojdzie, 
zakład musi przejść modernizację. 
Już w 2016 roku Burmistrz Tur-
ku zdecydował o przystąpieniu do 
modernizacji oczyszczalni. Powstał 
projekt „Rozbudowa i przebudowa 

Oczyszczalnia do modernizacji
Prawie 41 mln zł ma koszto-

wać modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Turku. 
PGKiM Sp. z o.o. ma szansę po-
zyskać na tę inwestycję ponad 
21 mln zł.

(modernizacja) oczyszczalni ście-
ków w Turku oraz rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej na 
terenie aglomeracji Turek”, na któ-
ry Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 
o.o. w Turku ubiega się o dofinan-
sowanie ze środków unijnych, z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

W ramach modernizacji wy-
mienione zostaną urządzenia czę-

ści ściekowej i osadowej (pompy, 
mieszadła, kraty, dmuchawy) na 
urządzenia o mniejszej mocy, ale 
sprawniejsze i wydajniejsze, przebu-
dowany będzie reaktor biologiczny i 
stacja zlewu ścieków oraz rozbudo-
wana sterowania procesami techno-
logicznymi w części mechanicznej, 
wybudowana komora tlenowej stabi-
lizacji, stacja dmuchaw i wiaty kom-
postowania osadów oraz zamonto-
wane zostaną ogniwa fotowoltaiczne 

o mocy 99,9 kW. Ponadto rozbudo-
wane będą sieci kanalizacyjna i wo-
dociągowa w rejonie osiedla Leśna.

Całkowity koszt inwestycji ma 
wynieść 40.732.547 zł. Projekt z Tur-
ku znalazł się na liście podstawowej 
do dofinansowania inwestycji w kwo-
cie 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 NFOŚiGW.

Inwestycje planowane na 2018
W tym roku Samorząd Miasta Turek zamierza wydać na inwestycje sumę ponad 13 mln zł. Poniżej lista przedsięwzięć zaplano-

wanych na ten rok.

1. Budowa wodnego placu zabaw na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej - 
planowany koszt 3.000.000 zł.
2. Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic 650-lecia i Dąbrowskie-
go – koszt 2.100.000 zł (planujemy zwiększyć do 3.000.000 zł na 
dalsze etapy inwestycji).
3. Rozbudowa ul. F. Stawickiego - planowany koszt 700.000 zł.
4. Budowa budynków mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego 
programu Mieszkanie Plus – wkład pieniężny do spółki PGKiM Sp. z o.o. 
w Turku – 500.000 zł (w przyszłym roku planujemy przeznaczyć na 
ten cel dodatkowo 1.500.000 zł).
5. Budowa drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22 przy 
ul. Kączkowskiego - koszt 200.000 zł (planujemy zwiększyć jeszcze o 
700.000 zł).
6. Budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Zdrojki 
Lewe w Turku - planowany koszt 598.303 zł.
7. Budowa ul. J. Kaczmarskiego - planowany koszt 850.000 zł (do tego 
ponad 800.000 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej).
8. Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Matejki – planowany koszt 
300.000 zł.
9. Budowa dróg gminnych na os. Leśna (ciąg dalszy budowy kanalizacji 
deszczowej) – planowany koszt 500.000 zł.
10. Przebudowa ul. Słonecznej polegająca na budowie chodnika – plano-
wany koszt 100.000 zł. 
11. Modernizacja placu zabaw oraz renowacja boiska na Placu Zawiszy - 
planowany koszt 150.000 zł.
12. Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego przy ul. 3 
Maja na potrzeby funkcjonowania istniejącego Muzeum Miasta Turku im. 
Józefa Mehoffera wraz z przebudową - planowany koszt 130.000 zł.
13. Zamkowy plac zabaw „Podgrodzie” przy Parku im. Żerminy Składkow-
skiej - planowany koszt 131.310 zł.

14. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku – 
opracowanie dokumentacji projektowej - planowany koszt 200.000 zł.
15. Budowa żłobka miejskiego w Turku – opracowanie dokumentacji tech-
nicznej - planowany koszt 100.000 zł.
16. Zakup nowych urządzeń na place zabaw przy wszystkich miejskich 
przedszkolach - planowany koszt 72.000 zł.
17. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie 
miasta - planowany koszt 30.000 zł.
18. Energia słoneczna dla domu – wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek - pla-
nowany koszt 1.800.000 zł (pod warunkiem uzyskania dofinansowania 
w wysokości ok. 5 mln zł).
19. Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej - planowany koszt 60.000 zł.
20. Rozbudowa placu zabaw na Os. Młodych - planowany koszt 60.000 zł.
21. Budowa drogi 5KDL w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej - planowany 
koszt 120.000 zł.
22. Budowa drogi 6KDD na Os. Wyzwolenia – opracowanie dokumentacji 
projektowej - planowany koszt 90.000 zł.
23. Wykonanie elewacji budynku przy ul. 3 Maja 7 - planowany koszt 
120.000 zł.
24. Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego w rejonie bloku 
przy ul. Wyszyńskiego 14 - planowany koszt 40.000 zł.
25. Termomodernizacja budynków komunalnych z lokalami mieszkalnymi 
na osiedlu przy ul. Górniczej - planowany koszt 50.000 zł.
26. Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego na lokal 
mieszkalny położony w budynku przy ul. Kaliskiej 23 - planowany koszt 
20.000 zł.
27. Rewitalizacja przestrzeni publicznych Miasta Turek w obszarze od 
Placu Sienkiewicza do ul. Armii Krajowej - planowany koszt 160.000 zł.
28. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Słodkowie Kolonii - planowany 
koszt 580.000 zł.
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Do sierpnia tego roku będzie gotowy 
projekt budowy nowego żłobka miej-
skiego w Turku. Budynek ma powstać 
przy Os. Wyzwolenia, w sąsiedztwie 
Przedszkola Samorządowego nr 7. 
Koszt dokumentacji to 44 tys. zł.

***
Powstaje również dokumentacja tech-
niczna przebudowy lokalu przy ul. 
Kaliskiej 43, z usługowego na miesz-
kalny. Koszt projektu to 18.450 zł.

***
Za blisko 40 tys. zł opracowany został 
projekt adaptacji lokalu usługowo-han-
dlowego przy ul. 3 Maja na potrzeby 
Muzeum Miasta Turku.  Miasto otrzy-
mało już pozwolenie na przebudowę. 

***
Opracowany został projekt robót 
geologicznych wiercenia geotermal-
nego otworu badawczo-eksploata-
cyjnego Turek GT-1. Dokumentacja 
kosztowała 86.100 zł. Do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej złożony został 
wniosek o dofinansowanie odwiertu. 

***
Powstała dokumentacja techniczna 
budowy ul. Witosa na Os. Wyzwole-
nia. Projekt kosztował ponad 34 tys. 
zł. Miasto uzyskało pozwolenie na 
budowę ulicy. 

***
W tym roku planowane jest wybudo-
wanie ulicy F. Stawickiego. Za sumę 
72.816 zł powstała dokumentacja. 
Miasto złożyło wniosek o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej.

***
Powstały projekty dwóch placów 
zabaw. Pierwszy to zamkowy plac 
zabaw „Podgrodzie” przy parku im. 
Żerminy Składkowskiej – dokumen-
tacja kosztowała 9.250 zł, zaś drugi to 
rozbudowa placu na Osiedlu Młodych 
– koszt dokumentacji to 7.380 zł. 

***
43 tys. zł kosztował projekt budowy 
drogi wewnętrznej w rejonie bloków 
nr 14, 16, 18, 20, 22 przy ul. Kączkow-
skiego. Miasto czeka na pozwolenie 
na budowę drogi. 

***
Gotowa jest dokumentacja na zmianę 
sposobu użytkowania budynku po 
ŚDS na budynek z lokalami mieszkal-
nymi, przy ul. Matejki. Koszt projektu 
to 44.895 zł. Złożono wniosek o po-
zwolenie na budowę.

***
Powstał projekt rozbudowy ulicy św. 
Floriana, poprzez budowę chodnika 
wraz z kanalizacją deszczową. Opra-
cowanie kosztowało 49 tys. zł.

***
Gotowa jest też dokumentacja przebu-
dowy ulicy Żwirki i Wigury oraz budo-
wy miejsc parkingowych w rejonie tej 
ulicy. Projekt kosztował 46 tys. zł.

***
Miasto uzyskało pozwolenie na bu-
dowę chodnika przy ul. Słonecznej. 

***
Trwa procedura uzyskania pozwole-
nia na budowę centrum sportów pla-
żowych i flowparks na terenie OSiR 
przy ul. Armii Krajowej. Dokumen-
tacja na obiekt kosztowała 58 tys. zł.

***
Kolejnych 89 uczniów otrzymało sty-
pendia za osiągnięcia sportowe i ar-
tystyczne Burmistrza Miasta Turek. 
Łączna wartość stypendiów przyzna-
nych w roku 2017 dla około 400 mło-
dych ludzi wyniosła ponad 250 tys. zł.

Wkrótce zakończy się budowa trzech budynków 
z mieszkaniami socjalnymi, powstających przy ul. 
Zdrojki Lewe. Lokatorzy będą mogli wprowadzić się 
w drugiej połowie tego roku. 

Mieszkania socjalne
wkrótce do zamieszkania

Ulica Jacka Kaczmarskiego ma 
długość ok. 800 m i obsługuje pół-
nocno-zachodnią część Turku. Do-
tychczas była drogą gruntową z licz-
nymi dziurami i nierównościami. Do 
końca września tego roku wybudo-
wana zostanie nowa ulica, z asfalto-
wą jezdnią i chodnikiem pełniącym 

funkcję drogi dla pieszych i rowe-
rów. Wybudowana zostanie kanali-
zacja deszczowa, oświetlenie uliczne 
(23 latarnie), zjazdy do posesji, na-
sadzenia zieleni oraz oznakowanie 
poziome i pionowe. Drogę buduje 
Konsorcjum w składzie: Przedsię-
biorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. 

Kaczmarskiego
w budowie

Rozpoczęła się budowa ul. Kaczmarskiego, łącząca ul. Chopina 
z ul. Zdrojki Lewe i drogą w Grabieńcu. Na tę inwestycję Miasto 
Turek pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 820 tys. zł.

Podczas II Forum Inteligentnego Rozwoju w Rzeszowie Miasto Turek prezentowa-
ło swoją ofertę inwestycyjną. Forum było okazją do nagrodzenia wyróżniających się 
samorządów i instytucji. Miasto Turek zostało laureatem Polskiej Nagrody Inteli-
gentnego Rozwoju, w kategorii „Samorząd Przyjazny Inwestorowi”. Wśród nagrodzo-
nych znalazło się kilka samorządów i przedsiębiorstw oraz obecny premier Mateusz 
Morawiecki.

Na zaproszenie organizatorów burmistrz Romuald Antosik wziął udział w panelach 
dyskusyjnych, podczas których wspólnie z zaproszonymi starostami, przedstawicie-
lami urzędu marszałkowskiego oraz posłem Andrzejem Maciejewskim - przewodni-
czącym Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, poruszał 
kwestie wyzwań samorządów w zakresie zabiegania o inwestorów.

Udział w wydarzeniu oraz przyznana nagroda, jak podkreślali organizatorzy wyda-
rzenia, stanowi potwierdzenie, że działania Miasta Turek w sferze obsługi inwestorów 
są dostrzegane i doceniane na szczeblu ogólnopolskim.

Pod koniec ubiegłego roku Miasto otrzymało nagrodę „za działania proekologicz-
ne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” 
– XVIII edycja 2017 roku. Kapituła konkursu doceniła nasz projekt z 2016 r. pod na-
zwą „Ekologicznie postępujemy, więc segregujemy – kompleksowe działania na rzecz 
edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów wśród mieszkańców Turku i re-
gionu”. W ramach realizacji nagrodzonego projektu powstały publikacje „Akademia 
ekologii. Segreguję odpady” i „Mini przewodnik ekologiczny”. Ponadto zorganizowane 
zostały konkursy na temat segregacji odpadów oraz piknik ekologiczny.

z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo-Mostowych S.A. z Koła (part-
ner konsorcjum). Wstępny koszt 
robót budowlanych oszacowany 
został na 2.056.153 zł. Na realizację 

przedsięwzięcia Miasto pozyskało 
dofinansowanie z Programu Rozwo-
ju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019, w 
kwocie 821.054 zł.

W ostatnich miesiącach nasze Miasto zostało wyróżnione dwoma na-
grodami. Pierwsza z nich to Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017, 
zaś druga to nagroda „za działania proekologiczne i prokulturowe w ra-
mach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Miasto z nagrodami

Miasto Turek na budowę mieszkań socjalnych pozyskało 
dofi nansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, w wy-
sokości ponad 600 tys. zł. Wykonawcą inwestycji jest Firma 
Ogólnobudowlana INSTALTECH z Włocławka, która właśnie 
prowadzi prace wykończeniowe w nowo powstających domach. 

Budynku są parterowe, ocieplone. Łącznie wybudowanych 
zostało 14 lokali socjalnych o mniejszej i większej powierzchni, 
w których będzie mogło zamieszkać łącznie ok. 45 osób. Każde 
z mieszkań, zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie, 
wyposażone zostanie w łazienkę, piec i kuchnię gazową oraz 
pomieszczenie gospodarcze. Przy budynkach powstaną parkingi. 

Planowany koszt inwestycji wynosi ok. 1,7 mln zł. To wartość 
mieszkań wraz z infrastrukturą w standardzie typowym dla takich 
mieszkań, wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynkach. 
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Wojewoda Wielkopolski zatwierdził 
zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta 
pod nazwą „Stadion”, dotyczącą te-
renu po starej „Mirandzie”. W tym 
miejscu nie będzie już mógł powstać 
market, a główną funkcją terenu sta-
ła się funkcja mieszkaniowa. 

***
Zakończyło się zbieranie wniosków do 
sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejo-
nu ul. Uniejowskiej i Dobrskiej Szosy. 
Projektant zakończył I etap prac, tj. in-
wentaryzację urbanistyczną obszaru. 

***
Cały czas zadłużeni lokatorzy 
mieszkań komunalnych mogą od-
pracowywać swój dług. Dotychczas 
złożonych zostało 60 wniosków o od-
pracowanie zaległości czynszowych. 
Aktualnie dług odpracowuje 8 osób. 
Lokatorzy odpracowali zadłużenie na 
sumę 226.023 zł.

***
Rozstrzygnięty został przetarg na 
odławianie bezdomnych zwierząt, 
utrzymanie zwierząt w schronisku 
oraz udzielanie pomocy zwierzętom 
poszkodowanym w wyniku zdarzeń 
drogowych. Zadanie powierzono 
Schronisku dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Turku, prowadzonemu przez 
PGKiM sp. z o.o. w Turku.

***
Utwardzony kruszywem został teren 
za Szkołą Podstawową nr 5, przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich oraz na 
Muchlinie dojazd do posesji przy ul. 
Spokojnej. Wartość prac to 145.838 zł.

***
Turecki Inkubator Przedsiębiorczo-
ści w ramach swoich usług przepro-
wadził badania termowizyjne 29 bu-
dynków wielorodzinnych, 2 domów 
jednorodzinnych i 2 mieszkań w 
budynku wielorodzinnym. Ponadto 
prowadzone były badania poziomu 
natężenia dźwięku w budynkach jed-
no- i wielorodzinnych, położonych 
przy ul. Jana Pawła II.

***
250 tys. zł Miasto przeznaczyło na 
wsparcie zadań z zakresu kultury fi-
zycznej i sportu, realizowanych przez 
organizacje pozarządowe. Wspierane 
są m.in.: szkolenie dzieci, młodzieży 
i dorosłych w poszczególnych dyscy-
plinach sportowych oraz organizacja 
i udział w zawodach, organizacja za-
jęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży. Tym samym 
dofinansowywane są takie dyscypliny 
sportowe jak: piłka nożna, piłka siatko-
wa, karate, tenis ziemny, tenis stołowy, 
pływanie i zajęcia ogólnorozwojowe.

***
Miasto wspiera również stowarzysze-
nia działające w zakresie nauki, edu-
kacji, oświaty i wychowania. Na te za-
dania przeznaczone zostało 137 tys. zł. 
Z puli tej m.in. organizowany będzie 
wypoczynek o charakterze edukacyj-
nym dla dzieci i młodzieży oraz udzie-
lana pomoc logopedyczna dla dzieci 
uczęszczających do samorządowych 
przedszkoli oraz klas I-III szkół pod-
stawowych na terenie Turku. 

Na początku marca odbyło się 
uroczyste przekazanie nowego, 
średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego GBA 3,5/25 na 
podwoziu MAN, o napędzie 4x4, dla 
jednostki OSP w Turku. Głównymi 
sponsorami wozu byli: Komenda 
Główna Państwowej Straży Pożar-
nej (471 tys. zł) oraz mieszkańcy 
Turku (370 tys. zł).

Samorząd miejski nieustannie 

wspiera OSP w Turku. Poza dofi-
nansowaniem do zakupu samocho-
du, od 2015 roku Miasto przekazało 
jednostce 180 tys. zł na zapewnienie 
gotowości bojowej, tj. m.in. na ekwi-
walenty za udział w szkoleniach czy 
doposażenie w niezbędny sprzęt. Po-
nadto wspierana jest Orkiestra Dęta 
OSP Turek, która swoim graniem 
uświetnia obchody świąt państwo-
wych. 

Kwotą 370 tys. zł samorząd Miasta Turek dofinansował zakup 
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Turku. 

Miasto pomogło kupić 
samochód dla OSP

Budżet Obywatelski 
po raz drugi

Zachęcamy mieszkańców Turku do zgłaszania swoich pomy-
słów do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Turkowski Klub „Senior+” powstał 
w dawnym klubiku w Miejskim Domu 
Kultury. W wyremontowanych pomiesz-
czeniach znalazły się sala spotkań, aneks 
kuchenny i aneks audiowizualny. Miasto 
Turek na ten cel pozyskało ponad 108 
tys. zł. dofinansowania z rządowego pro-
gramu „Senior+”, to jest 80% wartości 
przedsięwzięcia. Całkowity koszt remon-
tu i wyposażenia wyniósł ok. 140 tys. zł.

Członkiem Turkowskiego Klubu 
„Senior+” może zostać turkowianin nie-
aktywny zawodowo, powyżej 60 roku 
życia, również niepełnosprawny rucho-
wo. Zajęcia rozpoczęły się w tym roku. 
Klub funkcjonuje pięć dni w tygodniu, 
od poniedziałku do piątku. Zajęcia od-

bywają się minimum pięć godzin dzien-
nie. Świetnie odnaleźli się tutaj starsi 
ludzie. Znaleźli tu towarzystwo, przyjaźń 
i wsparcie, a przede wszystkim zajęcia 
aktywizujące, m.in. m.in. plastyczne, 
muzyczne, kulinarne, ruchowe i spor-
towo-rekreacyjne oraz prace ręczne. W 
zajęciach Turkowskiego Klubu Senior 
+ uczestniczy średnio 30 osób dziennie. 
Zajęci z seniorami prowadzi opiekun / 
animator, który organizuje czas i pro-
wadzi różnego rodzaju zajęcia. W lutym 
tego roku Miasto pozyskało kolejne 
środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Tym razem to 
24.828 zł, tj. 40 proc. kosztów funkcjono-
wania placówki. 

Miasto Turek pozyskało dofinansowanie z rządowego pro-
gramu „Senior +”, najpierw na utworzenie Turkowskiego Klu-
bu Senior+, a w lutym tego roku na funkcjonowanie klubu. 

Informator wydany przez Urząd 
Miejski w Turku,

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

www.miastoturek.pl 

Przyszła atrakcja dla małych i dużych 
powstaje w miejscu dotychczasowego 
tradycyjnego placu zabaw na OSiR przy 
ul. Armii Krajowej. Wodny plac zabaw 
będzie miał powierzchnię ok. 400 m2, 
podzielony na strefy dla małych dzie-
ci i dla starszych, a obok wybudowany 
zostanie brodzik dla najmłodszych. 
Ponadto powstanie zaplecze szatniowo-
-sanitarne wraz z przebieralnią. Teren 
wokół zostanie zagospodarowany drew-
nianymi pergolami chroniącymi przed 

słońcem, wyposażony w oświetlenie i 
system monitoringu, ciągi piesze, stoja-
ki rowerowe i parking na 45 samocho-
dów osobowych i 2 autokary. 

Przy wodnym placu zabaw stanie 
tradycyjny plac zabaw. Całość uzupeł-
nią nowe trawniki i zieleń, nawodnienie 
oraz elementy małej architektury.

Przetarg na wykonanie inwestycji wy-
grało Konsorcjum w składzie: Przedsię-
biorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. 
z Turku (lider Konsorcjum) oraz PPHU 

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej w Tur-
ku powstaje wodny plac zabaw.

Powstaje wodny plac zabaw

ATIS Aleksander Mendrek z Ja-
sienicy (partner Konsorcjum). 

Roboty budowlane mają kosz-

tować 2.895.500 zł. Już w najbliż-
sze wakacje będzie można wypo-
czywać na wodnym placu zabaw.

Aktywnie w klubie Senior+

Pomysły można zgłaszać do 6 
kwietnia 2018 r. Zgłaszane przed-
sięwzięcie musi zostać poparte 
przez co najmniej 15 mieszkańców i 
być wartości od 1.000 zł do 150.000 
zł. Miasto na realizację wszystkich 
projektów w ramach Budżetu Oby-
watelskiego przeznaczyło 500.000 
zł.

W dniach od 3 do 19 czerwca 
2018 r. trwać będzie głosowanie na 
zweryfikowane projekty, które będą 

zgodne z regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego. Głosować będzie 
można elektronicznie i tradycyjnie. 
Ogłoszenie wyników głosowania 
zaplanowane zostało na 20 czerwca 
2018 r. Po więcej informacji zapra-
szamy na stronę Budżetu Obywa-
telskiego https://budzet.turek.pl/.
W ubiegłym roku do Budżetu Oby-
watelskiego zgłoszonych zostało 
46 projektów, z których 34 spełniły 
warunki regulaminu. W głosowaniu 
wzięło udział 4811 mieszkańców 
Turku, którzy do realizacji w 2018 r. 
wybrali następujące pomysły:

- 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 
Osiedlu Młodych – 60.000 zł,

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


